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   Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın 
etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içinde-
ki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar 
götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürük-
lenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla 
hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler 
geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan 
deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz 
atalım: 

.Kendime geldikten sonra adayı baştan 
sona dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. 
Galiba uzun bir süre bu ıssız adada tek ba-
şıma yaşamak zorunda kalacağım.

.Geminin karaya vuran enkazından kurta-
rabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir 
mağarayı barınabileceğim şekilde düzen-
ledim.

KONU 1- BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

  Birlikte yaşamanın 
gerekliliğini fark edeceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  ünlük yaşamımızı sürdürmek 
için nelere ihtiyaç duyarız  Bu 
ihtiyaçlarımızı tek başımıza 
karşılamamız mümkün müdür  
Arkadaşlarınızla tartışınız.

  ünlük yaşamımızı sürdürmek 
için nelere ihtiyaç duyarız  Bu 
ihtiyaçlarımızı tek başımıza 
karşılamamız mümkün müdür  
Arkadaşlarınızla tartışınız.

KONUYA HAZIRLIK

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın 

ki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar 

lenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla 
hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler 
geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden çıkan 
deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz 
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Bu yollar 
yapılmasaydı araba 

ya da şoför olmasaydı 
okula nasıl 
ulaşırdım

Arkadaşlarımla 
ne kadar çok şey

 paylaşıp eğlenceli vakit 
geçiriyorum. 

a onlar 
olmasaydı

ğretmenim olmasa 
bu kadar bilgiyi nasıl 

öğrenirdim

  ssız bir adada yalnız yaşamak zorun-
da kalan yolcu ne çok sorunla baş etmek 
zorunda. endi yaşamımızı düşünelim. 
Bir gün içinde ne kadar çok şeye ihtiyaç 
duyuyoruz  
Bu ihtiyaçları tek başımıza karşılamamız 
acaba mümkün mü

  ssız bir adada yalnız yaşamak zorun
da kalan yolcu ne çok sorunla baş etmek 
zorunda. endi yaşamımızı düşünelim. 
Bir gün içinde ne kadar çok şeye ihtiyaç 
duyuyoruz  
Bu ihtiyaçları tek başımıza karşılamamız 
acaba mümkün mü

 paylaşıp eğlenceli vakit 

.Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın giri-
şini büyük ağaç dalları ile kapattım.

.Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği saklamak için bir depo inşa ettim.

.Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için 
kuruttum.

    Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış.  
Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek 
başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?

Terziler 
olmasaydı 

kıyafetlerimi nasıl 
dikerdim?

ek çok insanın

 katkısıyla içeceğim süt 

hazır. eki ya öyle 
olmasaydı
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   Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sür-
dürmek için birçok şeye ihtiyaç duya-
rız. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, 
eğitim görmek ve çevremizle iletişim 
kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca 
birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek 
başımıza karşılamamız mümkün değil-
dir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. 
Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi 
bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak 
yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş 
birliği içindeyiz. 

   Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecek-
ler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, 
soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, 
öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. 
   
   Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu araç gereçleri ürete-
bilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin 
hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur. 
   
   Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş 
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ih-
tiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.
   
   Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. 
Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak 
gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere 
yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunları-
na duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.
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  Bir şehrin oluşumunda etkili olan 
coğraf  tarihsel  sosyal  kültürel  
ekonomik ve çevresel faktörleri 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  Tarih öncesi dönemlerde 
insanlar yaşamlarını nasıl 
sürdürüyorlardı  iç 
düşündünüz mü

KONUYA HAZIRLIK

    
        Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu sorunun ceva-
bıyla birlikte insanların yerleşik yaşama nasıl geçtiğini 
ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.

   Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar 
insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlar-
dı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, 
hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak ka-
rınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda ya da geçici 
barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını ta-
mamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsan-
lar tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları 
evcilleştirdiler. 

   

KONU 2- ŞEHRİ TANIYORUZ

   Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak için yerleşik ya-
şama geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. 
Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.
   Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla bir-
likte besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte 
bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla 
ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak için köylerin etrafını 
çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan 
da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar. İşte 
bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı.
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   Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihti-
yaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik 
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yö-
netilebilmesi, dış saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurul-
masını sağladı. Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler 
barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabile-
ceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin 
kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, 
dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

   Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de 
varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok 
şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve 
yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o 
şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

Görsel 1.1 Truva Görsel 1.2 Hattuşa Görsel 1.3 Efes

TEMA 1- ŞEHİRLERİN HİKAYESİ

   Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihti

AKLIMDA BULUNSUN
  ehir olarak nitelendirilebilecek ilk 
büyük yerleşim yerlerinden biri de 
ülkemizde onya da yer alan atal-
höyük tür. atalhöyük günümüzden 
yaklaşık .  yıl önce . e 
yakın nüfusa sahip büyük bir 
şehirdi.
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   Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hiz-
metlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. 
Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence 
için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri plan-
lıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, 
hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüpha-
ne ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu özellikleriyle 
belirli bir mekânı ifade etmektedir.İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri dü-
zenler ve şekillendirir. 

   Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki gö-
rüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler 
ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin 
kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sa-
nayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya baş-
laması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehir-
lerde yaşamaktadır.
  
   Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler 
giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşa-
bildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehir-
lere örnek olarak gösterilebilir. Tarihî geçmişi 
itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği ya-
pan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler 
ilgi odağı olan şehirlerdir.      

   İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer 
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzen-
lemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler insan 
eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve 
şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan 
diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan insanın 
kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu bize en iyi 
şekilde anlatır. Örneğin; Muğla’nın Fethiye ilçesin-
de yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yu-
nanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim 
yeri hâline gelmiştir.

   İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Bu şe-
hirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini çekmek-
tedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem 
de tatil yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi 
şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Görsel 1.4 Antalya

Görsel 1.5 Bursa

Görsel 1.6 Muğla Kayaköy
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  “ ehir” ve “medeniyet” ke-
limelerini anlamları açısından 
arkadaşlarınızla tartışınız.

  “ ehir” ve “medeniyet” ke
limelerini anlamları açısından 
arkadaşlarınızla tartışınız.

KONUYA HAZIRLIK

    
  “Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir 
toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin 
tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni 
Arapçada şehir anlamına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan 
Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde za-
manının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

  Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şe-
hirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan 
tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları 
buluşturan, insanları bir araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim 
ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere 
sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

  Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hisse-
dildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. 
Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler me-
deniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana geti-
ren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu 
olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası 
ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri medeni-
yetin şekillenmesine de etki etmektedir. Şehirler 
sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tari-
hi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü şehirler, 
bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği 
mekânlardır.

  

KONU 3- ŞEHİR VE MEDENİYET

  Medeniyetlere yön 
vermiş önemli şehirleri 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
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urtuba
  Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya ge-
lişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli 
eğitim, bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın fark-
lı bölgelerinden, farklı inançlara 
mensup dünyaca ünlü bilim insan-
ları yetişmiştir. Kurtuba, dönemi-
nin en iyi eğitim veren okullarına 
ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca ilk 
ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, 
Avrupa’da ilk üniversitesi olan 
şehirdir. Burada yapılan bilimsel 
çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın 
ortaya çıkmasına katkıda bulun-
muştur. Endülüs Emevi Devleti 
Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu 
Camii bu şehirde bulunmaktadır.

edine
  “Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlam-
larına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli 
şehirlerinden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yı-
lında Medine’ye hicret etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri 
için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan 
oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamış-
lardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam 
şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Ne-
bevi’nin şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlan-
ması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten 
sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılan-
ma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; 
açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine model 
olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca 
Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

  Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz atalım...
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  edeniyete yön vermiş oma
onya  skişehir  Bağdat  ondra
iyana gibi şehirlerin kültürel özel-

liklerini yansıtan görselleri bulup 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2020

aris
   MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurul-
muş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedra-
li’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiş-
tir. Sanayi Devrimi sonrası hızla göç alan şehirde 
Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris 
şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, 
bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikir-
lerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789 Fransız 
İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı 
devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında 
dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Moda-
nın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en 
çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

AKLIMDA BULUNSUN
  Çok eski bir tarihe sahip olan 
stanbul da  li yıllarda ilk yer-

leşimlerin kurulduğu tahmin edilmekte-
dir. stanbul  oma  Bizans ve smanlı 
devletlerine başkentlik yapmıştır. 

stanbul
   İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerleşimlerin 
kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma, 
Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmış-
tır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir nokta-
da yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan 
insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan İstan-
bul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kül-
tür alanlarında gelişmesi ile beraber İstanbul bir 
çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre 
şehir ve ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuş-
çu gibi bilim insanları medreselerde dersler ver-
miştir. Padişahların tanıdığı haklar sayesinde fark-
lı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. 
Cami, sinagog, kilise gibi farklı inançlara yönelik 
ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmuştur.
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  ehrin insana  insanın 
şehre olan etkisini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  nsanlar ile yaşam sürdükleri 
şehirler arasında bir ilişki var 
mıdır  arsa bu ilişki nerede 
başlar ve nasıl devam eder  
Arkadaşlarınızla birlikte 
tartışınız.  

KONUYA HAZIRLIK

   Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu 
ve düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de  bu nedenle insan-
ları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı 
şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları ve yaşam biçimleri 
benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan etkilendikleri gibi 
ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın im-
kânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.
   İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığın-
da şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara 
vermiş olur.  

 

KONU 4- ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
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   Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar iş-
levleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış
veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehir-
de yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma, 
spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.
 
   Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile başlar. Sokaklar her şehir-
de farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan 
sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam tarzı 
da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin or-
tak kullanım alanlarıdır. Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ ifadesiyle 
şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 

   Evden veya apartmandan çıkıldığında sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, onla-
ra hatırlarını sormak iletişimi başlatır. Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen birini 
tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem onu hem bizi mutlu edecek, hem de sokağı sahiplen-
memizi sağlayacaktır. Böylece sokak bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

  Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. 
Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınla-
şan alışveriş merkezleri çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmek-
tedir. Hemen her türlü ürünün satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üre-
tilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde 
bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.

2222
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   Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı 
kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan 
ya da yüksek duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar in-
sanların yaşam biçimini de yansıtır.

   İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik 
düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değil-
dir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve 
mükemmel bir surette medeni yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak 
ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle sağlanabilmektedir.

   Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve in-
sanlara karşı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; 
atalarından miras olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere 
yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, 
tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve say-
gı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani 
ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.





1-Şehir ve Sosyal Yaşam

2-Medeni Yaşantının Gerekleri

3-Şehrin Fırsatları ve Riskleri

4-Engelsiz Yaşam

5-Şehirdeki Diğer Canlılar

T
E
M
A 

2

      ŞEHİRDE YAŞAM
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KONU 1- ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM

  ehirlerin  bireylerin 
sosyal yaşamına etkisini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  “ osyal yaşam”  “yardımlaş-
ma” ve “dayanışma” kavram-
larının ne anlama geldiğini 
arkadaşlarınızla tartışınız.  

  “ osyal yaşam”  “yardımlaş
ma” ve “dayanışma” kavram
larının ne anlama geldiğini 
arkadaşlarınızla tartışınız.  

KONUYA HAZIRLIK

  A  A A

   Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadetha-
ne,otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekân-
larda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirirler. 

   Yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel yaşamını ve kim-
liğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu 
ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yer-
lerdir.’’



TEMA 2- ŞEHİRDE YAŞAM

27

Şehirlerde farklı 
sosyal gruplar
 vardır. Şehir yaşamını 

düzenleyen yazılı 
ve yazısız 
kurallar vardır.

Şehirlerde çok
çeşitli kültürel 

faaliyetler 
yapılmaktadır.

Şehir yaşamında

eğitim kurumları

yaygın ve çeşitlidir.

Şehir yaşamınıntemelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

Şehirlerde 
insanlar birbirin-
den farklı işlerde
 çalışırlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

   Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler 
yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türki-
ye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde 
ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun ya-
şadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri 
vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve güvenlik gibi neden-
lerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde 
çok hareketli bir yaşam vardır.

  Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekon-
dulaşma, altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. 
Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal iliş-
kilerin zayıflaması da başka bir önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
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  “Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve 
ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda bir-
birlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız 
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkala-
rından aldığı destek ve katkıdır.  Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. ma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. ma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. ma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır. 

   İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını kar-
şılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve 
yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
   Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şe-
hirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır ku-
rumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ede-
rek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu şe-
hir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam 
dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk 
ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir.” hadisi kom-
şuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşma-
nın önemini vurgulamaktadır.
“ osyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti  toplumu şehri ayakta
tutan önemli unsurlardandır.”

   
Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yar-

dımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden 
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda toplumsal daya-
nışma ve yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu 
dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek olayda görmek mümkün-
dür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi 
bunun bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de Van’da meydana ge-
len depremlerde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti 
sadece doğal afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu dayanışma ve 
yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe gi-
rişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.
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edeni yaşantının kurallara 
uymakla mümkün olabileceğini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  edeni yaşam için uyulması 
gereken kurallar nelerdir  bu 
kurallar neden gereklidir  
arkadaşlarınızla tartışınız.  

  edeni yaşam için uyulması 
gereken kurallar nelerdir  bu 
kurallar neden gereklidir  
arkadaşlarınızla tartışınız.  

KONUYA HAZIRLIK

 A A  
   “Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde 
geçen medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi söz-
lükte “şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada 
yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir 
yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşa-
manın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve 
nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları 
her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve 
toplu taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda 
belirli kurallara uygun davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı 
diğer insanlara karşı sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı 
gerektirir.

A
A

A

KONU 2- MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
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 Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir 

apartmanda yaşıyoruz.  
1-Evimize girerken ayakkabılarımı kapı 
önünde bırakmamaya dikkat ederim. 
2-Televizyonun sesini komşularımızı ra-
hatsız edecek şekilde açmam. 
3-Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken 
apartman yönetimince belirlenen saatle-
re uymaya özen gösteririm. 
4-Toplu taşıma araçlarını kullanırken 
diğer yolcuları rahatsız etmemek için 
yüksek sesle konuşmam. 
5-Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya 
çocuklu yolculara yer veririm.

  izler de günlük hayatınızda 
uyduğunuz kuralları düşünerek 

elike nin söylediklerine neler 
ekleyebilirsiniz

   İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı 
mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani 
şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı gös-
termeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dinî 
inançlarının gerektirdiği şekil-
de ibadet ettikleri yerlerdir. 
İbadethanelere giderken temiz 
ve uygun kıyafetler giymeliyiz. 
İbadethanelerde yüksek sesle 
konuşmamalı, ibadet edenlerin 
dikkatini dağıtacak davranışlar-
da bulunmamalıyız.

Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamı nda nasıl uyguluyor:
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Piknik alanları ve parklarda 
ağaçlara ve diğer bitkilere za-
rar vermemeliyiz. Diğer insan-
ların rahatsız olacağı şekilde 
müzik dinlemek, gürültü yapmak 
gibi davranışlardan kaçınmalıyız. 
Çöplerimizi çöp kutularına 
atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne 
uygun şekilde giyinmeli, sessizce 
töreni izlemeli, gerekiyorsa be-
ğenimizi alkış gibi davranışlarla 
ifade etmeliyiz. Törene vaktinde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak 
söz ve davranışlardan 
kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sa-
nat faaliyetlerinin gerçekleştiği 
mekânlara zamanında gitmeli, 
cep telefonumuzu kapatmalıyız. 
Gösteri sırasında diğer insanları 
rahatsız edici her tür davranış-
lardan kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü se-
çerken rafları ve tezgâhı dağıt-
mamalı, görevlilere karşı nazik 
olmalıyız. Alışverişimiz bittikten 
sonra kasada sıraya girmeliyiz. 
Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuk-
lu kimselere öncelik vermeliyiz.
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 A A    

  ehirlerin sahip olduğu 
fırsatları ve riskleri 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  ehirlerin sahip olduğu 
fırsatlar ve riskler nelerdir  
arkadaşlarınızla tartışınız.  

  ehirlerin sahip olduğu 
fırsatlar ve riskler nelerdir  
arkadaşlarınızla tartışınız.  

KONUYA HAZIRLIK

 A A  B  
   Sabahın erken saatleri… Şehir sakinleri-
nin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başla-
mış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpü-
rüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. 
Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başla-
mışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş 
bile. Hastanedeki nöbetinden dönen dok-
tor, güvenlik görevlileri ve daha birkaç kişi 
hâlâ dışarıda.
   Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler 
iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere 
koşuşturuyor.Yetişkinler işe gitmek için 
yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. 
Şehirde pek çok okul var, tabii pek çok 
da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla 
doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kul-
lanabileceğimiz pek çok ulaşım aracı var: 
otobüs, metro, tren... İki araba köşede 
çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç 
kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine 
vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.
  Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkân-
lar birer birer açılıp müşteriler için hazır-
lanıyor. Şehirde ne çok dükkân var. Şehrin 
hemen çıkışında yer alan fabrikaların ba-
calarından dumanlar tütmeye başladı bile. 

Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları 
da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla 
kaplanıyor. Müze ziyaretçilere açıldı. Öğ-
retmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, 
müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.
  Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken 
bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayı-
lan su, bir aracın kayarak kaldırıma çıkma-
sına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir 
genç yaralanıyor.Hemen bir ambulans çağ-
rılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane 
var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın has-
taneye götürüyor.
   
   Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için 
hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde 
okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları 
caddedeki lokantalarda karınlarını doyu-
racakları bir yer arayışında. Ancak hava 
bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken 
insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı 
alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pa-
zarda gezen birinin çantasını çalıyor. Et-
raftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. 
Polis çağrılıyor.

KONU 3- ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
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  Öğleden sonra yağmur şiddetini artır-
dı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki 
insanların bile ıslanmasına neden oluyor. 
Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parkta-
ki spor sahasında maç yapmak için sözleşen 
öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazar-
cılar tezgâhlarını toplamak zorunda  kaldı. 
Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. 
Sokaklar su altındakaldı. İnsanlar su biri-
kintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte 
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları be-
lediye işçileri açmaya çalışıyor.
   Bir müddet sonra sokaklardan sanki de-
reler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklü-
yor. Bir mağazaya sığınan yaşlı kadın ‘’Her 
yer betonla kaplandı. 

Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ 
diye söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre 
karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer ka-
panıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına 
binmek için duraklara doğru ilerliyor.     Ti-
yatroya giden seyirciler yerlerine otur-
muş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat 
galerisindeki resim kursu başlamış bile.
   Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan in-
sanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere 
karşı dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha so-
kaklardan geçerken her gün gazetelerde 
okudukları tehlikelere karşı uyanık olmala-
rı gerektiğini hatırlıyorlar.

  kuduğunuz metinde şehrin 
hangi fırsat ve risklerinden 
söz edilmiştir  Bunlara başka 
neler ekleyebilirsiniz

yer betonla kaplandı. 

  kuduğunuz metinde şehrin 
hangi fırsat ve risklerinden 
söz edilmiştir  Bunlara başka 
neler ekleyebilirsiniz

   Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şe-
hirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerde-
ki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere 
oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu in-
sanları şehirde yaşamaya yönlendiren un-
surlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilme, devletin 
ve belediyelerin sağladığı hizmetlere eri-
şimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim 
sunma gibi nedenler sebebiyle insanların 
birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmek-
tedir. Bütün bunlar, insanların gözünde şe-
hirleri daha önemli hâle getirmektedir.

   Şehirler, insanlara birçok imkân sunmak-
tadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmak-
tadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada 
yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok so-
runu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun-
lardan bazıları; doğal afetlerle başa çıka-
mama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre 
uyum problemleri ve çeşitli suçlarla kar-
şılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en 
güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabile-
ceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı 
zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal 
olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.
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• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğreti-
me kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine 
göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı 
sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, sınav-
la öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgeler-
deki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, 
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı var-
dır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum 
gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde gerçek-
leştirilmektedir.

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık 
personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde 
daha kolay ulaşılabilir.
• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölge-
lerdekilere göre daha donanımlıdır.

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir mer-
kezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde 
yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet 
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre daha 
kolay iş bulabilmektedir.

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları olduk-
ça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşı-
mı kolaydır.

 A A
ğitim ırsatları

ağlık ırsatları

ş ırsatları

laşım ırsatları
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• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir mer-
kezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüp-
lerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı var-
dır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde 
bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 
şehir merkezlerindedir.

anat  por ırsatları ve osyokültürel ırsatlar

    Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağım-
lılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır. 
   Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afet-
ler gerekli önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nü-
fus fazla olduğundan daha fazla zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde 
gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat 
insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya 
azaltabilir.

 A A AB    

eprem
   Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük 
şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan 
fazlasının buralarda yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azalt-
manın en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme 
karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
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eprem ncesinde  ırasında ve onra-
sında apılması erekenler  
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol 
edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl 
davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devri-
lebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara 
veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlen-
mediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzeri-
nize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazır-
layınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin 
olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayı-
nız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çö-
melerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu 
sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kala-
balık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenle-
re, asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek 
yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve tel-
lerinden uzakta, güvenli bir yerde depre-
min durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak du-
runuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve ener-
ji nakil hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı dep-
remler mutlaka devam edecektir. Bu dep-
remlere karşı hazırlıklı olunuz.
.• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer 
izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi gir-
meyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutu-
nuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın 
tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza 
kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, batta-
niye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
 • Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve 
sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.

el
   Seller doğal afetlerin en yaygınlarından 
biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde 
meydana gelirken ani sel baskınları birkaç 
dakika içinde yaşadığımız çevrenin sular 
altında kalmasına sebep olabilir. Sel fela-
ketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu 
felaketler sonucu can kayıpları da yaşan-
maktadır. Çarpık şehirleşme sonucu dere 
yataklarının doldurulup imara açılması, ne-
hir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı 
yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanma-
sının başlıca sebepleridir. Eğer sel tehli-
kesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulundu-
ğumuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin 
ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. 
Acil durum eylem planları hakkında önce-
den bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında 
tahliye yollarını, sığınabileceğimiz yerleri 
öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.
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iddet
   Hepimiz günlük hayatımızda çevremizde-
ki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin 
sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden 
önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evi-
mizde, okulumuzda ve sosyal hayatımızda 
karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm 
yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Al-
dığımız bütün bu önlemlere rağmen fizik-
sel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile 
karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, 
okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya 
rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, 
onlardan yardım istemeliyiz.
    Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldı-
ğı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına 
saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçek-
leşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak 
şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu 
sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazan-
masını sağlayacaktır.
ra k

   Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları 
sonucu her yıl binlerce vatandaşımız haya-
tını kaybetmekte, on binlercesi de yaralan-
maktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana 
gelen trafik kazalarında en büyük kusur in-
sana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, 
yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmek-
tedir. Bu yüzden özellikle kalabalık şehir-
lerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği 
bilincine sahip, çevresine karşı sorumluluk-
larını bilen bireyler olmalıyız.

ra kte aya larak ymamız ereken 
urallar

•Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürüme-
liyiz.
•Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun so-
lundan yürümeliyiz.
•Karşıdan karşıya geçerken önce sola, son-
ra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle 
geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullan-
malıyız.
•Duran bir taşıtın önünden ve arkasından 
geçmemeliyiz.
•Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
.•Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik 
işaretlerine dikkat etmeliyiz.
•Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle 
karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
•Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
•Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak 
durmasını beklemeliyiz.
•Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek 
yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.
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ngelsiz yaşam 
alanlarının önemini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
KONUYA HAZIRLIK

  “Benim adım ert. ürüme engelliyim. adece bacak-
larımı kullanamıyorum  o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli 
sandalyem var. lkemizde yürüyemeyen  konuşamayan  
işitemeyen  göremeyen ya da zihinsel engeli olan milyon-
larca insanın olduğunu biliyor musunuz  iz de şaşırdınız  
değil mi  ünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. 

eki  neden ”

Arkadaşım ert in bir sorusu var  ert in sorusuna 
ne cevap verirsiniz

  Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplu-
mun önemli bir bölümünü oluşturmakta-
dır. Engelli bireyler özel mekânlarını belli 
bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusun-
da düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları 
mekândan dışarıya adım attıklarında, kent-
sel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu 
mekânları rahat bir şekilde kullanabilmede 
birçok sorunla karşılaşmaktadır.
  Onların kentsel yaşama katılım alanında-
ki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşları-
mızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların 
kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok 
önemlidir. Engelli bireyler de bir başkasının 
yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alış-
verişe, spor alanlarına, parklara, ibadetha-
nelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için 
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin 
altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu 
sağlamak en başta belediyelerin görevi-
dir. Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anla-
mıyla karşılamaktır. Kısaca tasarımın mer-
kezinde kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar 
söz konusu olduğunda kullanıcı profili çok 

çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve 
geçici engelliler, hamileler de bu kullanıcı 
kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki tüm birey-
ler için fiziksel yeterlilik geçici bir durum-
dur. Engelsiz yaşam alanına yalnızca engelli 
bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının 
bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak 
durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir ha-
milenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir 
kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdi-
ren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket 
kabiliyetleri bu kısıtlılıklara örnek göste-
rilebilir.
  Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak onların kendilerini gerçekleştirme-
lerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir ya-
şam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği 
zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye 
muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişi-
ni yapıp bir çay bahçesinde çay yudumla-
yabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla 
birlikte sinemada izleyebilmek,ibadetlerini 
yerine getirmek vb. hiçbir zaman sorun ol-
mamalıdır. Engelli birey bütün bunları öz-
gürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle 
ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. 

KONU 4- ENGELSİZ YAŞAM

 A A



TEMA 2- ŞEHİRDE YAŞAM

39

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim.

•Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir teker-
lekli sandalye veya bebek arabası gibi araçların sı-
ğacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu 
araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte 
ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın 
görme engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algı-
lanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan 
kılavuz izler olmalıdır.

•Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabile-
ceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır. 

•Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde 
bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçla-
rına rahatça binilebilmelidir.

•Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi 
için asansörler bulunmalıdır.

•Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bu-
lunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi 
yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.



TEMA 2- ŞEHİRDE YAŞAM

40

  ehrin sadece insanlardan oluş-
madığını  diğer canlılara karşı 
şefkatli ve duyarlı olmanın 
gerekliliğini öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  Bir şehir  orada yaşayan 
insanlar dışında nelerden 
oluşur  tartışınız. 

  Bir şehir  orada yaşayan 
insanlar dışında nelerden 
oluşur  tartışınız. 

KONUYA HAZIRLIK

  A A  

   Şehir sadece insanlardan, binalardan, 
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, 
çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bü-
tündür. Şehirde insanlar kadar diğer can-
lıların da yaşama hakkı vardır. Bu yüzden 
insan, diğer canlıların da haklarını gözet-
meli; onlara karşı merhametli ve duyarlı ol-
malıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, 
yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının ve 
çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bi-
lim insanları, insan hayatının devamı için 
doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerek-
tiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehri-
mizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek 
hareket etmeliyiz.
            

  Hem tarihte hem de günümüzde insanla-
rın doğaya ve diğer canlılara karşı duyar-
lılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde 
gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 270 
yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek 
için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık 
çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma altı-
na alarak bu ağaçların bakımını yapmıştır. 
Ülkemizin birçok şehrinde hayvan barınak-
ları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvan-
larının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri 
karşılanmaktadır.   

hareket etmeliyiz.

KONU 5- ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR
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   Atalarımız sıcak günlerde kuşların su iç-
mesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda 
aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak köpek-
lerine yiyecek temini, yaralı atların iyileş-
tirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca 
cami, medrese, saray gibi binaların güneş 
alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde, in-
sanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş ev-
leri yapmışlardır. 

      

   1930 yılında Ulu Önder Atatürk Ya-
lova’da köşkün çatısına zarar verdiği için 
çınar ağacının dallarının kesilmesine razı 
olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin 
yerine binanın tramvay rayları üzerinde 
biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu 
olaydan dolayı günümüzde bu köşk
‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır. 

Görsel 2.1 Yürüyen Köşk

  ehir  tabiattan  yeşilden  maviden  
şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir  güzelliğin  şefkatin ve 
duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıl-
larca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de 
şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeli-
yiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz 
ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız. 
iz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız 

uygulamaları söyleyiniz.  

  ehir  tabiattan  yeşilden  maviden  
şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek 
değildir. Aksine şehir  güzelliğin  şefkatin ve 
duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıl
larca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz de 
şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeli
yiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz 
ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız. 
iz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız 

uygulamaları söyleyiniz.  
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•Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar 
bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına gel-
mez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir 
adeta. Buradaki bitki ve hayvanları korumalı, onlara 
zarar vermemeliyiz.

•Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bıra-
kabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve o yere 
tekrar gelecektir.

•Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve 
köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz 
olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha 
sıcak olması için evde kullanmadığımız battaniyeleri 
içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için 
daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

•Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalır-
larsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların 
vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. 
Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal parçalar. 
Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiye-
cekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının hayatını 
kurtarabiliriz.

•Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan 
gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. Belediyeler 
yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. 

42

AKLIMDA BULUNSUN
 Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun mua-
mele edilmesini  hayvanların rahat yaşama-
larını  onların en iyi şekilde korunmalarını  
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 
sağlamak amacıyla  sayılı ayvanları 
oruma anunu çıkarılmıştır. Bu kanuna 

aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu 
işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muy-
dunuz? 
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aşadığım şehrin 
konumunu ve coğrafi 

özelliklerini öğreneceğim.??NE ÖĞRENECEĞİM

KONUYA HAZIRLIK
  ınıfınızda dört grup oluşturunuz. rup olarak 
büyük bir kartonu aşağıdaki gibi dört bölüme 
ayırınız. rnekteki gibi her bir bölüme bitki 
örtüsü, iklim, dağ ve göl kavramlarını başlık 
olarak yazınız. 
  Aşağıda verilen kelimeleri cümleleri tahtaya 
yazınız ve grup arkadaşlarınızla fikir alışverişi 
yaparak uygun başlığın altına yerleştiriniz. er-
leştirmeleri doğru yapıp yapmadığınızı diğer grup 
üyeleri ile tartışınız. 

Bitki rtüsü

ağ öl

klim -Maki 
-Bozkır
-Karasal 
-Akdeniz
-Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş 
tatlı veya tuzlu durgun su kütlesidir.
-Toros
-Zirve 
-Herhangi bir bölgede yetişen bitkilerin 
tümüne verilen ad. 
-Karadeniz 
-Geniş bir bölgede uzun yıllar gözlemle-
nen hava olaylarının ortalamasına denir. 
-Meşe 
-Salda 
-Gölcük 
-Davraz 
-Çevresine göre yüksek olan yeryüzü
şekillerine denir.
-Tepe 
-Kayık 
-Balıkçılık 
-Tohum 
-Yağış

KONU 1- ISPARTA’NIN COĞRAFİ KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
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A A  A  
   Şehrimiz; 30˚ 20’  ve 31˚ 33’ doğu meridyenleri ile 37˚ 18’ ve 38˚ 30’ kuzey paralelleri 
arasında, Göller Yöresi’nin merkezinde yer almaktadır.
   Şehrimiz; Afyonkarahisar iline ait Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı ilçeleri ile kuzey ve 
batıdan;  Konya iline ait Akşehir, Doğanhisar ve Beyşehir ilçeleri ile kuzeydoğu, doğu ve 
güneydoğudan;  Antalya iline ait Serik, Manavgat ilçeleri ile güneyden; Burdur iline ait 
merkez ilçe, Ağlasun ve Bucak ilçeleri ile batı ve güneybatıdan çevrilidir.
   Yüzölçümü 8933 km² olan şehrimiz, Türkiye yüzölçümünün %1,14’ünü oluşturmakta-
dır.Şehrimizin Aksu, Atabey, Gelendost, Gönen, Eğirdir, Keçiborlu, Merkez, Senirkent, 
Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçesi; bu 
ilçelere bağlı 9 beldesi ve 203 köyü bulunmaktadır.

Harita 3.2 Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritası

Harita 3.1 Isparta İl İdari Haritası
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   Aşağıdaki numaralandırılmış 
noktaları birleştirerek sparta 
haritasını oluşturunuz.
   omşu şehirleri farklı renklerle 
boyayıp  bu şehirlerin isimlerini 
yandaki kutucuklara yazınız.

TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUMTEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

   Aşağıdaki numaralandırılmış 
noktaları birleştirerek sparta 
haritasını oluşturunuz.
   omşu şehirleri farklı renklerle    omşu şehirleri farklı renklerle 
boyayıp  bu şehirlerin isimlerini 
yandaki kutucuklara yazınız.

1

ayılarla sparta
İl Plaka Kodu                                          32
İl Telefon Kodu                                      246
Nüfusu                                                      441,412
Yüzölçümü                                             8933 km²
Rakımı (Denizden Yüksekliği)               1049 m
İlçe Sayısı                                                13
Belde Sayısı                                             9
Köy Sayısı                                               203
Okur - Yazar Nüfus Oranı                     %98,6
Şehirleşme Oranı                                     %70,2
Nüfus Yoğunluğu(Km²ye Düşen Kişi Sayısı)                                                      53

...............................

.................

............

................................
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    A A  A  

sparta nın klimi
   Şehrimiz Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş iklimine sahiptir. Isparta’nın 
Toros Dağları’nın kuzeyinde kalan bölgelerinde (Yalvaç, Şarkikaraağaç) karasal iklim 
özellikleri yaşanır. Toros dağlarının güneyinde kalan bölgelerinde (Sütçüler, Eğirdir il-
çesinin güneyi) ise Akdeniz iklimi etkisini gösterir.

Akdeniz klimi  Akdeniz ve Ege bölgeleriyle  Marmara 
Denizi’nin kıyılarında görülür. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar 
ılık ve yağışlıdır. Yağışlar en fazla kış mevsiminde düşer. 
Bitki örtüsü makidir.

arasal klim  Türkiye’de etki alanı en geniş iklimdir. 
Denize kıyısı olmayan yerlerde görülür. Yazlar sıcak ve 
kurak; kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bitki örtüsü boz-
kırdır.

   Şehrimizde yağışlar en fazla ilkbahar ve kış mevsimlerinde görülmektedir. En fazla 
yağış Sütçüler, Eğirdir ve Senirkent ilçelerinde; en az yağış ise Şarkikaraağaç ve Yalvaç 
ilçelerinde görülmektedir. 

sparta nın Bitki rtüsü
   Şehrimizde Akdeniz Bölgesi’ne özgü maki türleri ile meşenin egemen olduğu yapraklı 
ormanlar bulunmaktadır. Kızılçam, karaçam ve Toros Dağları’nın temel ağacı olan sedir 
ormanları şehrimizin bitki örtüsüdür. Bunların yanı sıra köknar, ardıç, sarıçam, çınar, 
kızılağaç, akasya, dişbudak, kestane, sığla ile pırnal, kermes, kasnak meşeleri; akçaağaç, 
kocayemiş, zeytin, keçiboynuzu, defne ve mersin şehrimizde yetişen diğer ağaç türle-
rindendir.

Görsel 3.1 Kestane Görsel 3.2 Sedir Görsel 3.3 Defne

............
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sparta nın ndemik Bitki ürleri

Isparta kaya koruğu bitkisi (sempervium ıspartae)
Dedegöl cavlağı (Ricotia pisidicum)
Pisida kaya koruğu (sempervium pisidicum)
Kızıldağ menekşesi (Viola kızıldag hensisi)
Balıkağısı veya balıkotu (Verbascum splendidum)
Sütçüler (yayla veya tota) kekiği (Origanum minutiflorum)
Aydın tülüşahı (Phaponticoides mykalea)
Kasnak meşesi (Quercus vulcanica) 
Çöven (Gypsophila arrostil guss)

sparta nın ağları
   Şehrimiz engebeli bir yüzey yapısına sahiptir. Sultandağları, Karakuş Dağları, 
Barla Dağı, Davraz Dağı, Akdağ, Dedegöl (Anamas) Dağı, Kuyucak Dağları,
Kirişli Dağı, Dulup Dağı, Sürütme Dağı ve Kızıldağlar Isparta’da bulunan dağlardır. 

   Endemik tür, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı 
belirli bir bölgeyle sınırlı) canlı türü ya da cinsidir. Şehrimizde 600’den fazla endemik 
bitki türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Görsel 3.6 Dedegöl Dağı (Anamas)

Görsel 3.4 Kızıldağlar Görsel 3.5 Barla Dağı
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   2016 yılında Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi ilan edilen Davraz Dağı, il merkezine 26 km 
uzaklıktadır. 2635 metre yükseltili Davraz Dağı’nın 
yüksek bölümleri bitki örtüsü bakımından oldukça 
zengindir. Davraz Dağı’nın kuzey yamacında yer alan 
Davraz Kayak Merkezi Antalya’ya yakınlığı ile ayrı bir 
avantaja sahiptir. Kayak sezonu aralık ayında başlar, 
nisan ayına kadar devam eder. Davraz Dağı’nın coğ-
rafi özellikleri kayak dışında diğer doğa sporlarına 
da imkan sağlamaktadır. Yaz aylarında Davraz Dağı 
futbol, dağcılık, dağ bisikleti, trekking (doğa yürü-
yüşü), yamaç paraşütü, jeep safari gibi pek çok spor 
dalında kamp yapma ve turizm amaçlı faaliyetler için 
tercih edilmektedir.

avraz ağı

   2016 yılında Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim 

yüksek bölümleri bitki örtüsü bakımından oldukça 
zengindir. Davraz Dağı’nın kuzey yamacında yer alan 

avantaja sahiptir. Kayak sezonu aralık ayında başlar, 

da imkan sağlamaktadır. Yaz aylarında Davraz Dağı 

yüşü), yamaç paraşütü, jeep safari gibi pek çok spor 

   Şehrimizdeki yaylalar temmuz ve 
ağustos aylarında tamamen yeşerir ve 
rengarenk çiçeklerle bezenir. Bu yay-
lalarda yaz aylarında eriyen kar sula-
rıyla beslenen birçok soğuk su pınarı 
bulunmaktadır. Yaylalar genellikle hay-
vancılıkla uğraşan yöre halkının mera 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle 
şehrimiz hayvancılığının gelişmesinde  
yaylaların önemi büyüktür.

Görsel 3.7 Melikler Yaylası

Görsel 3.9 Gelendost Ovası

Görsel 3.8 Tota Yaylası

    
Şehrimizde  bilinen yaylalar; Tota, Söğüt, Zengi yaylaları (Sütçüler), Sorgun Yaylası 

(Aksu), Melikler, Çayır yaylaları (Yenişarbademli), Kuvvet Alanı, Kötürnek, Çayır Alanı, 
Ketenlik, Sultan Dalan, Cennet Taşı, Beşoluk yaylaları (Şarkikaraağaç), Kızıldağ Yaylası 
(Yukan Yaylabel Köyü), Alaseti, Çanakçı yaylaları (Uluborlu), Farı Yaylası (Keçiborlu), 
Hoyran Yaylası (Senirkent), Emirgan, Avşar yaylaları (Yalvaç), Findos, Kışla, Gelincik 
yaylaları (Merkez İlçe), Kurucaoluk, Camili, Belova, Belkuyu ve Beşkuyular yaylaları 
(Eğirdir) şehrimizde bulunan diğer yaylalardır. 

sparta nın aylaları

sparta nın vaları
   Şehrimizin en yüksek ovası Isparta Ovası’dır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 1000 m’dir. Bunun yanı sıra 
şehrimiz Keçiborlu, Senirkent, Kumdanlı, Gelendost, 
Şarkikaraağaç, Boğazova ve Kuleönü ovaları gibi bir-
çok ovaya sahiptir. Şehrimizin ovaları verimli tarım 
alanlarıdır. Sulanan kısımlarında meyve, sebze, gül, 
şekerpancarı; sulanmayan kısımlarda ise buğday, arpa 
gibi tahıl ürünleri yetiştirilmektedir.
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sparta nın Akarsuları
   Şehrimize ait en önemli akarsular Aksu ve Köprü ır-
maklarıdır. Bu ırmaklar şehrimizdeki debileri en yüksek 
ırmaklardır. Bunların yanı sıra Pupa Çayı, Isparta Çayı, 
Köydere (Hoyran), Özdere, Kocadere, Eğriçay, Hızar De-
resi, Keçiborlu Deresi şehrimizdeki diğer akarsulardır. 
Aksu ve Köprü ırmakları haricinde diğer akarsular yaz 
aylarında kurumakta veya çok az akış göstermektedir.

sparta nın ölleri
   Şehrimizin sınırları içinde yer alan en önemli göller Eğirdir, Kovada ve Gölcük gölleri-
dir. Bunun yanı sıra Beyşehir ve Burdur göllerinin bir kısmı da ilimizin sınırları içindedir.

   Karstik bir göl olan Eğirdir Gölü, Batı Toroslar’ın orta 
kısmında bulunmaktadır. Suyu tatlı, etrafı ormanlıktır. 
Günün değişik saatlerinde farklı renkler alan Eğirdir Gölü 
“Yedi Renkli Göl” olarak da anılmaktadır. Doğa harikası 
göl,  elma ve şeftali bahçeleriyle çevrelenmiştir. Berrak 
plajlarıyla ünlüdür. Kuzeyde kalan kısmına Hoyran Gölü 
güneyde kalan kısmına da Eğirdir Gölü denir. Hoyran ve 
Eğirdir Gölü, Kemer Boğazı ile birbirine bağlanır.
   Göl içinde Canada ve Yeşilada (Nis Adası) isminde iki 
ada bulunmaktadır. Suların çekilmesiyle adalar Eğirdir il-
çesine bağlanmıştır. Gölde çapak, siraz, çiçek, sudak ve 
özellikle tatlı su levreği gibi birçok balık türü bulunmak-
tadır. 

Görsel 3.10 Aksu Irmağı

dir. Bunun yanı sıra Beyşehir ve Burdur göllerinin bir kısmı da ilimizin sınırları içindedir.

AKLIMDA BULUNSUN
  sparta  dünyada sınırları içinde en 
fazla göl ve gölet bulunduran ildir.
  sparta ve Burdur un tamamının  
Antalya  Afyon  onya illerinin bir 
bölümünün yer aldığı bölgeye 
“ öller öresi” denir.

AKLIMDA BULUNSUN

  ğirdir ölü  ürkiye nin . büyük 
gölü olup tatlı su kaynağı olarak da 
Beyşehir ölü nden sonra . büyük 
gölüdür.

Görsel 3.11 Eğirdir Gölü
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   Tektonik bir göl olan Kovada Gölü, doğal yapısıyla ve et-
rafını çevreleyen ormanlarıyla dikkat çekmektedir. 1970 
yılında milli park statüsüne alınmış, 1992 yılında doğal sit 
alanı olarak ilan edilmiştir. 
  Kovada Gölü’nde sazan, kadife, tatlı su levreği, tatlı 
su ıstakozu gibi birçok türüne rastlanmaktadır. Ancak 
düzensiz ve yasa dışı avlanmalar göl ekosistemini olum-
suz etkilemektedir. Kovada 1 ve Kovada 2 Hidroelektrik 
Santralleri ile Isparta ve Burdur yöresinin elektrik ihti-
yacını karşılayan göl, ülke ekonomisine büyük katkı sağ-
lamaktadır.
  Gölcük Gölü bir krater gölüdür. Etrafı 150-300 m’ye 
kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı tepelerle çev-
relenmiştir. Bir tabiat harikası olan gölün çevresi yöre 
insanının günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. 1991 yılında tabiat parkı olarak 
tescillenmiştir.
  
  Beyşehir Gölü Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağıdır. 
Tektonik bir göl olan Beyşehir Gölü’nden de birçok göl-
de olduğu gibi tarım alanlarının sulanması için faydalanıl-
maktadır. Balıkçılık faaliyetleri için önemli bir göldür.

Görsel 3.10 Aksu Irmağı

Görsel 3.12 Kovada Gölü

Görsel 3.13 Gölcük Gölü

Görsel 3.14 Beyşehir Gölü

Görsel 3.11 Eğirdir Gölü

  ehrimize ait gölleri  
özellikleri ile eşleştiriniz. 
  ehrimize ait gölleri  
özellikleri ile eşleştiriniz. 2

Kovada Gölü Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü

Hidroelektrik santralleriyle 
ekonomiye katkı sağlayan göl

Etrafında volkanik küllerle kaplı tepeler
 bulunan gölEğirdir Gölü

Beyşehir Gölü

Plajlarıyla ve doğal güzelliğiyle ünlü 
Yedi Renkli Göl Gölcük Gölü
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Akdeniz  X
Pupa 
Dedegöl
Antalya
Meşe
Kuleönü
Söğüt
Eğirdir
Karasal
Davraz
Sultan   
Kovada
Sütçüler kekiği
Sedir
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  abloda sparta nın coğrafi konumu 
ve fiziksel özellikleri ile ilgili kelimeler 
verilmiştir. 
  Bu kelimeleri  sütunlarda bulunan 
kavram ile ilişkilendirerek örnekteki 
gibi işaretleyiniz. 

  abloda sparta nın coğrafi konumu 
ve fiziksel özellikleri ile ilgili kelimeler 
verilmiştir. 
  Bu kelimeleri  sütunlarda bulunan 
kavram ile ilişkilendirerek örnekteki 
gibi işaretleyiniz. 

3

  oğrafi koşulların insan yaşamı 
üzerindeki etkilerini araştırınız. 
lde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

  oğrafi koşulların insan yaşamı 
üzerindeki etkilerini araştırınız. 
lde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

55

AAA
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

56
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  Aşağıdaki tabloda geçen ifadelerin 
hangi fotoğrafla ilgili olduğunu belir-
leyip o fotoğrafın altına yazınız. angi 
fotoğrafın sizin yaşadığınız yere ben-
zediğini tespit ediniz. aşadığınız yere 
uygun üç sözcük de siz ekleyiniz.  

  Aşağıdaki tabloda geçen ifadelerin 
hangi fotoğrafla ilgili olduğunu belir
leyip o fotoğrafın altına yazınız. angi 
fotoğrafın sizin yaşadığınız yere ben
zediğini tespit ediniz. aşadığınız yere 
uygun üç sözcük de siz ekleyiniz.  

KONUYA HAZIRLIK

  ehrimin coğrafi özelliklerinin 
insan yaşamı üzerindeki etkilerini 
öğreneceğim. ??NE ÖĞRENECEĞİM

KONU 2- ISPARTA’DA İNSAN DOĞA ETKİLEŞİMİ

Siz ekleyin

.................. ......... ......... .........

....................................

......... ......... ......... ......... ......... .........

......... ......... .........

....................................
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   Göller Yöresi’nde bulunan Isparta, yüzölçümünün yarısından fazlasının (% 68,4) dağ-
larla çevrili olması nedeniyle bol miktarda göl, gölet, dağ, yayla ve kanyona sahiptir. Do-
layısıyla şehrimizdeki yaşayış şekli de bu engebeli arazi şartlarına uygun şekilde gelişim 
göstermiştir. Özellikle kırsal alanda yaşam, ortalama 1050 m olan rakımın da etkisiyle 
dağların eteklerine ya da yamaçlarına kurulmuştur. Şehrimizdeki bu doğal yapı nedeniyle 
fazlaca bulanan yaylalar da oldukça geniş bir alanı kaplar. Kimi yerlerde 3000 m’yi bulan 
dağlardaki bu yaylalar, hayvancılıkla uğraşan insanların yılın belli dönemlerinde yaşam ve 
üretim alanı olmaktadır. 
   
   

Rakımın yüksek olması kar yağışının çevre illere göre daha fazla görülmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca bölgemizde bulunan Toros Dağları sıcak ve nemli havanın şehrimize 
ulaşmasını engellemektedir. Dağların denize paralel olması nedeniyle oluşan bu durum 
iklimi de doğrudan etkilemektedir. İklime bağlı olarak da tarım ürünü ve bitki çeşitliliği 
fazladır. 

     
Mevcut doğal yapının şehrimize sağladığı katkılara örnek verecek olursak:

A A A A  A    

▪Aksu’nun dağlık ve ormanlık alanlarında, zengin coğrafyasında dağcılık, trekking (doğa 
yürüyüşü), mağaracılık, jeep safari ve av turizmi yapılabilmektedir. 
▪Isparta-Atabey karayolu üzerinde şehir merkezine 18 km uzaklıkta, Bayat köyü sınır-
ları içerisinde bulunan tepeden yamaç paraşütçülüğü faaliyeti yapılabilmektedir. 
▪Gelendost’un iklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özelliği gösterir. 
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Göl kıyısında ise, gölün yumu-
şatıcı etkisinden dolayı iklim biraz ılımanlaşır ve bu bölgede elmacılık oldukça yaygın ve 
gelişmiştir. 
▪Göller Bölgesi’nin başkenti ve incisi Eğirdir’in zengin coğrafyasında kuş gözlemciliği, 
endemik bitki gözlemciliği, foto safari, doğa yürüyüşü ve çeşitli spor faaliyetleri yapı-
labilmektedir.
▪Eğirdir göl kenarında bulunan elma bahçelerinde Türkiye’nin en güzel elmaları yetişir. 
Ayrıca, her yıl ağustos ayında yapılan Uluslararası Eğirdir Triatlon Yarışmaları Eğir-
dir’de ayrı bir heyecan ve coşku yaşatmaktadır. 
▪Keçiborlu’da Burdur Gölü kenarında kuş gözlemciliği yapılabilmektedir. 
▪Senirkent’in faunası zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip olup av turizmi için 
uygundur. Ayrıca ilçenin Gelincik Dağı bölümünde çeşitli alanlarda spor yapmak mümkün-
dür.
▪Sütçüler’in zengin coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, or-
yantiring, dağcılık, jeep safari, su sporları, yayla, kamp-karavan ve av turizmi yapılabil-
mektedir.
▪Sütçüler’in muhteşem coğrafyasında birbirinden güzel ve harikulade tarih, kültür ve 
doğanın izlerini görmek mümkündür. İlçenin Tota, Söğüt, Zengi ve Sanlı yaylaları görül-
meye değer yaylalarıdır. 
▪Şarkikaraağaç’ta Beyşehir Gölü etrafında kuş gözlemciliği, Kızıldağ Milli Parkı’nda doğa 
yürüyüşü, kamp-karavan ve foto safari yapılabilmektedir.
▪Şarkikaraağaç’ta halen yaylaya çıkan yörükler, yaz aylarında ortalama üç ay, keçi kılın-
dan yapılan çadırlarda veya varsa yayla evlerinde kalmaktadırlar. 
   Yukarıda verilen bilgiler ışığında ilimizin doğal ve coğrafi şartlarının insan yaşamı üze-
rindeki etkileri değerlendirilebilir.
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   “Karşıya bak, o zaman rahatlarsın.” Annesinin sesi sanki zorla bindirildiği dönme dolap-
tan çekip çıkardı onu. Oysa nasıl da ısrar etmişti cam kenarı da cam kenarı diye. Uzun 
bir ağlamanın sonundaymışçasına içini çekip “Daha dönecek miyiz?” diye soracaktı ama 
elindeki naneyi burnuna götürerek yutkundu. O eski canlı halinden eser kalmayan naneyi 
ağzından çekmeden “Bunu yersem ne olur?” diye sordu. “Bir şey olmaz ama koklarsan 
köye varıncaya kadar seni ve özellikle de mideni rahatlatır.”
   Annesi hep yalnız gelirdi köye nenesini görmeye. Dilinden düşürmediği nenesini ve kö-
yünü görme arzusu şehir yaşantısının monotonluğuna galip gelmiş ve ikisi beraber yola 
koyulmuşlardı. Belki de bu ısrarı yüzünden serzenişte bulunamıyordu. 
  -Daha ne kadar var ki?
  -Çok kalmadı, biraz daha sabret.
  -Sabrediyorum ama son bir saattir levhalardaki rakamlar azalmak yerine hep artıyor.
  -Biraz önce gördüğün rakamlar uzaklığı değil yüksekliği gösteriyor kızım.
  -Rakım… Yükseklik… 
  Neyin yüksekliği?
  -Bu bölgenin denizden yüksekliği.
  Ağzındaki naneden sözcükler tam çıkmasa da annesi anlamıştı. 
  -Evet kızım, burası denizden çok yüksek, o yüzden yollar bu kadar kıvrımlı. Çünkü 
dağlardayız şu an.
    Midesini bastırıp yeni bir soruya hazırlanıyordu ki sert bir kasılmayla otobüs durdu. 
Bu dağ başında neden durduk diye etrafına bakınırken şaşıranın sadece kendisi olduğunu 
fark edince annesinin gülen yüzüyle karşılaştı.
  -Hadi kızım, inelim, açılırsın biraz.
   Yavaş ve dikkatli adımlarla kendini otobüsten dışarı attı. Dışarıdaki havanın serinliği 
ve güneş yüzüne çarpınca istemsizce gözlerini kapattı ve annesinin koluna iyice yapıştı.
   Gözlerini açabildiğinde gerçek olup olmadığını tam anlayamadığı bir resme bakar gibi 

B   

hissetti. Yeşil, engebeli bir denizin üstündeymiş hissine kapıldı. Yutkunup kulaklarındaki 
uğultunun yerini bir su şırıltısı alınca yanı başındaki çeşmeyi fark etti. Çeşme neyse de 
altındaki upuzun ama incecik havuzu görünce:
  -Bu kadar geniş bir alanda neden bu kadar ince bir havuz yapsınlar ki?
  -O havuz değil kızım, yalak.
  -Ne işe yarıyor peki?
  -Bak, hem bizim gibi yolcular, buradan geçenler çeşmesinden su içiyor, hem de hayvan-
lar yalağından doya doya susuzluklarını gideriyor.
  Hayvan sözcüğünün hissettirdiği ürperti gözlerinden okunmuş olmalı ki annesi gülerek 
ekledi:
  -Hayvan derken keçi, koyun ve inekleri kastediyorum kızım.
   Aklından geçenlerin okunmasından rahatsız olsa da tertemiz ve mis gibi kokan hava, 
tatlı bir açlık hissiyle birleşince eli çantasına gitti. Daha çikolatasından bir ısırık bile 
almamışken:
  -Yerinde olsam onu yemezdim, malum daha yolumuz var ve midenin bulanmasını iste-
mezsin sanırım.
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   Mide ve bulanma sözcüklerinin bir araya gelmesi yüzünü ekşitmesine yetmişti ama 
kendini zinde hissetmesi iyiye işaretti. Bol oksijen dedikleri bu olsa gerekti.
  -Hem, Menekşe nenen neler hazırlamıştır senin için; katmerler, kömbeler, börekler…
  -Menekşe nenen hazırlamıştır da, önce bizim katmerleri şöyle soğuk bir yayık ayranıyla 
içip öyle gidin gidecekseniz.
   Biz konuşurken yanımıza kadar sokulan İbrahim amca annemim akrabasıymış. Şaşkınlı-
ğımız geçince koyu bir sohbete daldılar. Yılın yarısında burada, dağda yaşıyormuş. Yayla 
dedikleri az ilerideki tepenin ardında obaları ve hayvanları varmış. Keçi, koyun, inek, 
tavuk hatta tavşan bile varmış. Çok ısrar etti gelin görün diye. Annem gitmiş daha önce, 
ben de görmek istedim. Hele yeni doğan kuzu ve oğlakları sevmeyi ancak o kadar vakti-
miz yoktu. “Hem üşürsün bu üstündekiyle, sana bizim kızın al basmalı güllü entarilerinden 
birini giydiririz amma.”  diyip gülmüşlerdi ikisi beraber.
   Orada bulunduğumuz yarım saat boyunca İbrahim amca, mayısta baharla başlayıp ey-
lülde biten ve her yıl devam eden bir yolculuk anlatır gibi geldi bana.Televizyon, internet 
daha doğrusu elektrik yokmuş. Ne yapıyorsunuz elektriksiz diye sorduğumda gülerek 
“Hiç eksikliğini hissetmiyoruz kızım.” demişti. Gün boyu dağlarda hayvanlarla ilgilenip, 
akşam da ateşin ışığında vakit geçiriyorlarmış. Sütten yoğurt, peynir, çökelek, ayran 
üretip satıyorlarmış. Buzdolabı da yokmuş üstelik. Doğal buzdolabı var deyince şaşır-
mıştım. Bu ürettiklerini kuyularda saklıyorlarmış. Eti kurutuyorlar ya da kavurma yapıp 
bozulmasını engelliyorlarmış. 
   Otobüse bindiğimizde takılıp kaldığım şeyi sordum hemen:
  -Köyde de elektrik yok mu?
  -Var kızım ama çok ihtiyacın olmayacak, buna emin olabilirsin. Köyde aydınlatma ara-
cı olarak bile nadiren kullanılıyor elektrik, hele bizim gibi şehirden kaçıp gelenler için. 
Gündüz dağ bayır demeden gezip kekik, ıhlamur toplayıp akşam olunca ateşin karşısında 
nenenden masallar, hikayeler dinlerken anlayacaksın bunu.
  -Ne yalan söyleyeyim, köye varmayı, orada vakit geçirmeyi şimdi daha çok istiyorum. 
Hayırlısıyla şu yolu bitirebilirsek…
      Ahmet ÇETİN
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B………..………… Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pa-
muklu kumaş.

Y…………..….…… Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç 
olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin 
olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

Y…….. A………... Tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun içinde çalka-
landığı kap veya makinede yapılan içecek.

K…………………... Kendi yağıyla pişirilip kavrulduktan sonra yenen veya 
dondurulup saklanan et.

Ç………………..…. Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde 
edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak.

R………………..…. Yükselti.

  Aşağıda karışık olarak verilmiş 
harfleri hikayeden faydalanarak 
anlamlı sözcükler haline getiriniz 
ve tablodaki boşlukları doldurunuz.

  Aşağıda karışık olarak verilmiş 
harfleri hikayeden faydalanarak 
anlamlı sözcükler haline getiriniz 
ve tablodaki boşlukları doldurunuz.

1

B..................
SMBAA

Y..................
YLAYA

Y......... A....... 
YIYAK 
NAIYRA

 K...................
 AMURKVA

Ç...................
KLEKÇEÖ

R..................
IRKAM
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   Köye vardığımızda bizi yemyeşil kırlardaki 
gelincikler gibi kırmızı renkli çatılarıyla se-
vimli evler karşıladı. Kışın yığınla yağan kar, 
birbirine çatılmış bu kiremitlerden akar gi-
dermiş. Kar, kış sözleri ve serin havanın ver-
diği ürpertiyle yürürken yolun dik oluşuyla 
terlemeye başladım.
   Aşağılardaki düzlüklere, ovalara bahçeler 
kurup her yerden şırıl şırıl akan derelerle 
sularlarmış. Evlerin yamaçlarda olması da bu 
yüzdenmiş. Yanımızdan akan küçük derenin 
şırıltısı eşliğinde ayakta zor duruyormuş iz-
lenimi veren evimize ulaştık. İki katlı evin 
üst katında bize doğru uzanan hayat, evi-
mizdeki terasın doğal haliydi sanki…

   Bulunduğunuz yörenin insan 
doğa etkileşimini anımsatan bir 
fotoğrafı örnekteki gibi tasvir 
ediniz.

   Bulunduğunuz yörenin insan 
doğa etkileşimini anımsatan bir 
fotoğrafı örnekteki gibi tasvir 
ediniz.

2

Resmi buraya yapıştırınız. Metni buraya yazınız.
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  . sütundaki görselleri aralarındaki 
ilişki bakımından . sütundaki görsellerle 
örnekteki gibi eşleştiriniz. 
  rnek eşleştirme  ğirdir ölü nün 
büyük bir tatlı su kaynağı olması 
nedeniyle balıkçılığın gelişmesi.

TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUMTEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

  . sütundaki görselleri aralarındaki 
ilişki bakımından . sütundaki görsellerle 
örnekteki gibi eşleştiriniz. 
  rnek eşleştirme  ğirdir ölü nün 
büyük bir tatlı su kaynağı olması 
nedeniyle balıkçılığın gelişmesi.

3
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  ç gruba ayrılınız. rup olarak şehrimizin coğrafi 
özelliklerinden birini fiziki yapı  iklim  bölgesel 
özellikler  araştırıp bu özelliğin yaşantımıza etkileri 
konusunda çalışma yapınız. ehrimizin coğrafi özel-
liklerinin yaşantımıza etkisi konulu duvar gazetesi 
hazırlayınız.

  ç gruba ayrılınız. rup olarak şehrimizin coğrafi 
özelliklerinden birini fiziki yapı  iklim  bölgesel 
özellikler  araştırıp bu özelliğin yaşantımıza etkileri 
konusunda çalışma yapınız. ehrimizin coğrafi özel
liklerinin yaşantımıza etkisi konulu duvar gazetesi 
hazırlayınız.

4

  Bir şehrin demografik yapısı 
denince ne anlıyorsunuz
arkadaşlarınızla tartışınız.

  Bir şehrin demografik yapısı 
denince ne anlıyorsunuz
arkadaşlarınızla tartışınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Resmi buraya yapıştırınız.

Resmi buraya yapıştırınız.
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  ehrimin nüfusunun 
demografik yapısını 
öğreneceğim. 

NE ÖĞRENECEĞİM??
  Aşağıda harfleri karışık olarak 
verilen kavramları bulup yazınız. 
Anlamlarının ne olduğunu 
arkadaşlarınızla tartışınız.  

  Aşağıda harfleri karışık olarak 
verilen kavramları bulup yazınız. 
Anlamlarının ne olduğunu 
arkadaşlarınızla tartışınız.  

KONUYA HAZIRLIK
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A A  A  A
   Bir ülkede kalkınma planlarının yapılması ve uygulanabilmesi için şehirlerin ve ülke 
nüfusunun bilinmesi gerekmektedir. Bunun için nüfus sayımları yapılır. 2018 TÜİK veri-
lerine göre şehrimizin nüfusu 441 bin 412’dir.

YILLAR TOPLAM NÜFUS NÜFUS ARTIŞI   (%)

2018 441.412 17.3
2017 433.830 15.1
2016 427.324 13.1
2015 421.766 7.1
2014 418.780    2.4

Tablo 3.1 Yıllara Göre Isparta Nüfusu

TÜİK (2018). Yıllara Göre Isparta Nüfusu. Yıllara Göre İllerin Yıllık Nüfus Artış Hızı.

   Tablo 3.1 incelendiğinde 2018 yılında şehrimizdeki nüfusun, bir önceki yıla göre 7 bin 
512 kişi arttığı görülmektedir. İlimiz nüfusu yıllara göre sürekli artış göstermektedir.512 kişi arttığı görülmektedir. İlimiz nüfusu yıllara göre sürekli artış göstermektedir.

Tablo 3.1 Yıllara Göre Isparta Nüfusu

   Sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan 
insan sayısına nüfus denir.

   TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ülkemizdeki resmi 
istatistik araştırmaların yanı sıra  nüfus sayımlarıyla da görevli
kurumdur.
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İLÇE ADI TOPLAM ERKEK KADIN

MERKEZ 258375 128470 129905
ATABEY 5477 2715 2762
EĞİRDİR 32436 16551 15885
GELENDOST 15414 7587 7827
KEÇİBORLU 14383 7311 7072
SENİRKENT 11811 5759 6052
SÜTÇÜLER 10707 5419 5288
ŞARKİKARAAĞAÇ 25578 12627 12951
ULUBORLU 6388 3181 3207
YALVAÇ 46646 22910 23736
AKSU 4533 2288 2245
GÖNEN 7364 3698 3666
YENİŞARBADEMLİ 2300 1165 1135

Tablo 3.2 İlçelere Göre Isparta Nüfusu

TÜİK (2018). İlçelere Göre Nüfus.

   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan nüfus sayımları ile nüfusun özel-
likleri tespit edilir. Nüfus sayımlarında, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılı-
mı, çalışan nüfusun hangi ekonomik faaliyet kollarında çalıştığı, nüfusun eğitim durumu, 
kır ve kent nüfusunun oranları gibi demografik özelliklere ulaşılır.  
   2018 verilerine göre Isparta nüfusunun 258 bin 375’i şehirde yaşarken, 183 037’si 
belde ve köylerde yaşamaktadır. 13 ilçeye ve 203 köye sahip olan şehrimiz, nüfus ba-
kımından Türkiye’de 45. sırada yer almaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sı-
rasıyla Merkez, Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç’ tır. Nüfus bakımından en küçük ilçesi 
Yenişarbademli’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Eğirdir, en küçük ilçesi ise 
Atabey’dir.

Erkek

49,77%50,23%

Kadın Grafik 3.1 incelendiğinde ilimizde 2018 yılı itibariyle 
erkek nüfusunun 219 bin 681, kadın nüfusunun 221 bin 
731 olduğu görülmektedir. Buna göre toplam nüfusun 
%49,77’sini erkekler, %50,23’ünü ise kadınlar oluştur-
maktadır.

sparta üfusunun insiyete öre ağılımı

Grafik 3.1 2018 Yılı Isparta Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

67

Grafik 3.2 Yıllara Göre Isparta Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı

2014 2015 2016 2017 2018
208837 210152 212720 218617 219681
209943 211614 214604 215213 221731
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TÜİK (2018). Yıllara Göre Isparta Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı.

   Grafik 3.2 incelendiğinde, 2014 yılında 208 bin 837 olan erkek nüfusunun her yıl ar-
tarak 2018 yılında 219 bin 681’e ulaştığı görülmektedir. 2014 yılında 209 bin 943 olan 
kadın nüfusunun yine her yıl artarak 2018 yılında 221 bin 731 olduğu görülmektedir. 
Veriler incelendiğinde kadın nüfusunun 2017 yılı dışında erkek nüfusundan fazla olduğu 
görülmektedir.

A
2014-2018 yılları arasında Isparta’nın toplam nüfusunda
sürekli bir artış gözlenmektedir.
Erkek nüfusunun en fazla olduğu yıl 2018’dir.
Erkek ve kadın nüfusunda sürekli bir artış görülmektedir.
2017 yılında kadın nüfusu erkek nüfusundan azdır. 
Isparta’nın en kalabalık ilçesi Yalvaç’tır.
Kadın nüfusu her zaman erkek nüfusundan fazla olmuştur.
Atabey ilçesinde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.
Gelendost ilçesinin nüfusu, Keçiborlu ilçesinin nüfusundan 
fazladır.

 

  Tablo 1, Tablo 2 ve 
rafik deki bilgilere göre  

verilerin doğru ya da yanlış 
olduklarını işaretleyiniz. 

görülmektedir.

  Tablo 1, Tablo 2 ve 
rafik deki bilgilere göre  

verilerin doğru ya da yanlış 
olduklarını işaretleyiniz. 

1
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sparta üfusunun aş ruplarına öre ağılımı
Tablo 3.3 Isparta Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı     

A  A A A A
0-4 13541 12578 26119
5-9 13969 13188 27157
10-14 14769 13884 28653
15-19 18131 18083 36214
20-24 22028 20850 42878
25-29 15135 13685 28820
30-34 15080 14414 29494
35-39 15888 15775 31663
40-44 15235 15041 30276
45-49 14175 14525 28700
50-54 13229 13524 26753
55-59 13096 13822 26918
60-64 11335 12337 23672
65-69 9212 9960 19172
70-74 5968 7439 13407
75-79 4102 5343 9445
80-84 2531 3639 6170
85-89 1838 2766 4604
90+ 419 878 1297

TÜİK (2018). Isparta Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.

   TÜİK 2018 verilerine göre Tablo 3.3 incelendiğinde şehrimiz nüfusunun 99 bin 49’unu 
çocuk nüfusu (0-15 yaş) oluşturmaktadır. Çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 
%24’tür. Şehrimiz nüfusunun 79 bin 92’si ise genç nüfus (15-24 yaş) oluşturmaktadır. 
Genç nüfus, toplam nüfusun %17,9’udur. Isparta nüfusunun yarısına yakının çocuk ve 
genç nüfustan oluştuğunu söylemek mümkündür. Yaş grupları bakımından Isparta’da 40-
44 yaş grubuna kadar erkek nüfusunun, 45-49 yaş grubundan sonra ise kadın nüfusun-
dan fazla olduğu görülmektedir. Şehrimizin yaşlı nüfusu (65+) 54.095’tir. Yaşlı nüfus 
toplam nüfusun %12,25’ini oluşturmaktadır.
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sparta da alışan üfusun konomik aaliyet ollarına öre ağılımı

   Çalışan nüfus, ekonomik faaliyet kollarına göre tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
çalışan nüfus olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine ait 
bazı iş kolları Şekil 3.1’de verilmiştir.

Şekil 3.1 Çalışma Sektörlerine Ait Bazı İş Kolları

TARIM

A A

.Bitkisel Üretim

. ayvancılık

. rmancılık

.Maden 

. ıda

.Dokuma

. ğitim

. ağlık

. laşım

Şehrimiz, TÜİK Antalya Bölge Müdürlü-
ğüne bağlıdır. Çalışan nüfusun sektörle-
re göre dağılımı Antalya-Isparta-Burdur 
bölgesi olarak birlikte incelenmektedir.

Grafik 3.3 Isparta Nüfusunun Çalışma Sektörlerine Göre Dağılımı

60%

16%

24% 62%

16%

22% 66%

15%

19%

2016

A - A A -

2017 2018

TÜİK (2018) Yıllara Göre Nüfusun Çalışma Sektörlerine Dağılımı.

   Grafik 3.3 verilerine göre 2016 yılında %60 olan hizmet sektöründe çalışan nüfus, yıl-
lara göre sürekli artarak 2018 yılında %66’ya ulaşmıştır. Tarım sektöründe çalışan nüfus 
ise yıllara göre sürekli azalarak 2016 yılında %24’e, 2018 yılında  %19’a gerilemiştir. 
Sanayi sektöründe çalışan nüfusun 2016-2017 yıllarında %16 olduğu, 2018’de ise %15’e 
gerilediği görülmektedir.    
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  Aşağıda verilen ifadeleri 
doğru veya yanlış olarak 
değerlendiriniz. 
  laştığınız şifreyi alttaki 
kutucuğa yazınız. 

  Aşağıda verilen ifadeleri 
doğru veya yanlış olarak 
değerlendiriniz. 
  laştığınız şifreyi alttaki 
kutucuğa yazınız. 

2
Bir yerde yaşayan 

insan sayısına
 nüfus denir.

sparta nüfusunu 
etkileyen beşeri 
faktörlerden 

biri de iklimdir.

sparta nüfusu 
yıllara göre sürekli

 azalmaktadır.

avraz Anamas gibi
 yükseltisi fazla olan 
yerlerde nüfus azdır.

  izce “ oğal Afet” nedir   
rneklerle açıklayınız.

  “ sparta da oğal Afetler” 
konusunda yer alan “ olkan 
eneyi” nin malzemelerini öğret-

meninizin rehberliğinde hazır-
layınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

arım  nüfus 
dağılımını etkileyen 

beşeri bir faktördür.

   Şehrimizde nüfusun dağılımını etkileyen doğal faktörlerin başında yer şekilleri ve iklim 
gelmektedir. İl nüfusunun büyük bir bölümü Merkez, Senirkent, Gelendost, Yalvaç ova-
ları ile akarsu boyları ve platolarda toplanmıştır. Bu yerlerin genel özelliği yükseltisinin 
1200 m’ nin altında olması,  iklim açısından olumlu şartlar sağlamasıdır. Yükseltisi 1500 
m üzerinde olan, iklim açısından olumsuz şartlar içeren Anamas, Davraz, Barla, Kuyucak, 
Karakuş ve Sultan dağları ve çevresinde yer alan engebeli sahalar ise nüfus bakımından 
seyrektir. Buralarda küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
   Şehrimizin nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler:  tarım, sanayileşme, ticaret, 
ulaşım ve güvenliktir. Isparta-Merkez ile Yalvaç, Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, 
Keçiborlu ilçe merkezleri;  sanayi, ticaret, eğitim, sağlık hizmetlerinden dolayı nüfusu 
yoğun olan yerlerdir. Isparta nüfusunun ekonomisi tarıma dayansa da modern tarım yön-
temlerine geçilmesiyle kırsal yerlerden il içi veya il dışına yönelik göçler yaşanmaktadır. 

A A  A   A

1

2

34

5
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  ehrimde görülme ihtimali olan 
doğal afetlerin ve bunlara karşı alın-
ması gereken tedbirlerin farkına 
varacağım.

NE ÖĞRENECEĞİM??
 aşadığınız bölgede hiç doğal afet 

yaşandı mı  aşandıysa ne tür bir doğal 
afet olduğu hakkında bilgi veriniz.

 Bu doğal afetler sizlere ne gibi 
zararlar verdi

 Bu doğal afetlerin tekrarlanması 
durumunda daha az zarar görmemiz 
ya da zarar görmememiz için ne gibi 
önlemler alınabilir
 

 aşadığınız bölgede hiç doğal afet 
yaşandı mı  aşandıysa ne tür bir doğal 
afet olduğu hakkında bilgi veriniz.

 Bu doğal afetler sizlere ne gibi 
zararlar verdi

 Bu doğal afetlerin tekrarlanması 
durumunda daha az zarar görmemiz 
ya da zarar görmememiz için ne gibi 
önlemler alınabilir

KONUYA HAZIRLIK

KONU 4- ISPARTA’ DA DOĞAL AFETLER
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   Deprem, fay hatlarındaki kırılmalar nedeniyle ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünü 
sarsması olayıdır. Isparta “Dinar-Çivril-Uşak” fay hattı üzerinde yer almaktadır. Şehri-
mizde nüfusun % 93’ünden fazlası 1. derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Son 100 
yılda Isparta’da yaşanan depremler incelendiğinde büyük yıkıma sebep olan depremlerin 
komşu illerimiz olan Afyon ve Burdur merkezli olduğu görülmüştür. Deprem öncesinde 
gerekli önlemleri alıp deprem sırasında ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilir-
sek depremden en az zararla kurtulabiliriz.

   Doğada kendiliğinden oluşan, ne zaman olacağı önceden bilinme-
yen, maddi ve manevi zararları olan yıkıcı olaylara “doğal afet” denir. 
Şehrimizde yaşanma ihtimali olan doğal afetler; deprem, sel, heyelan 
ve volkanik patlamadır.

komşu illerimiz olan Afyon ve Burdur merkezli olduğu görülmüştür. Deprem öncesinde 
gerekli önlemleri alıp deprem sırasında ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini bilir-
sek depremden en az zararla kurtulabiliriz.

    Sel, yoğun şekilde yağan yağmurun veya eriyen karın etkisiyle taşan su kaynağının 
kuru olan yüzeyleri kaplamasıdır. Geçmiş yıllarda Senirkent, Sütçüler ve Yalvaç ilçeleri-
mizde sel felaketi sebebiyle can kayıpları yaşanmıştır. Dere yataklarının ıslah edilmesi, 
yeşil alanların korunması ve artırılması sel felaketinin yaşanmaması için alınabilecek 
önlemlerdendir.

A A A A  A
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   Heyelan, kaya veya toprak parçalarının depremler ve aşırı yağışlar sebebiyle eğim 
aşağı kaymasıdır. 13 Temmuz 1995 yılında Senirkent ilçemizde meydana gelen sel sonu-
cunda oluşan heyelan felaketinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

   Volkanik patlama, aktif volkanların magmanın yüzeye çıkması sırasında mey-
dana gelen patlamadır. Yanardağ kraterinin taşlaşan lavlar tarafından tıkanma-
sı sonucunda burada biriken yağış suları “krater gölü” oluşturmaktadır. Şehri-
mizde yer alan Gölcük Krater Gölü, en son 24 bin yıl önce aktif olmuştur ve şu 
an uyku halindedir. 

A  A A A
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  abloyu inceleyerek aşağıdaki 
haritada . derece deprem olma 
riski bulunan ilçelerimizi kırmızı 
renge  kaya düşmesi için yüksek 
riski olan ilçelerimizi mavi renge, 
heyelan için yüksek riski olan 
ilçelerimizi yeşil renge boyayınız.  

  abloyu inceleyerek aşağıdaki 
haritada . derece deprem olma 
riski bulunan ilçelerimizi 
renge  kaya düşmesi için yüksek 
riski olan ilçelerimizi 
heyelan için yüksek riski olan 
ilçelerimizi 

1

 
BA

A A A

MERKEZ 1. derece Riskli Riskli - Davraz Dağı 
riskli

ATABEY 1. derece Riskli Riskli - -
AKSU 1. derece Riskli Riskli - -
EĞİRDİR 1. derece Eğirdir Gölü 

yükselmesi
Yüksek risk - -

GELENDOST 1. derece Riskli Riskli - -
GÖNEN 1. derece Riskli - - -
KEÇİBORLU 1. derece Burdur Gölü 

yükselmesi
Riskli - -

SENİRKENT 1. derece Yüksek risk Riskli Yüksek risk -
SÜTÇÜLER 2. derece Riskli Riskli Riskli -
Ş. KARAAĞAÇ 1. derece Riskli Riskli - -
ULUBORLU 1. derece Riskli Riskli Riskli -
YALVAÇ 1. derece Riskli Riskli Riskli -
Y. BADEMLİ 2. derece Beyşehir Gölü 

yükselmesi
Riskli Riskli -

Tablo 3.4 Isparta İlçeleri Afet Riski Tablosu
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   Aileniz için hazırlayacağınız bir 
deprem çantasında sizce neler olmalıdır  
izerek gösteriniz.
eprem çantası  depremden sonraki  

saat içerisinde aile fertlerinin ihti-
yaçlarını karşılayacakları malzemeleri 
koydukları çantadır.
  

   Aileniz için hazırlayacağınız bir 
deprem çantasında sizce neler olmalıdır  
izerek gösteriniz.

saat içerisinde aile fertlerinin ihti
yaçlarını karşılayacakları malzemeleri 

  

DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM DEPREM 
ÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAMÇANTAM

               Merhaba Sevgili Öğrenciler,
  Ben Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA. Boğaziçi Üniversitesi Kandil-
li Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünde jeofizik mühendisi 
olarak uzun yıllar çalıştım. Toplumumuzu  depreme karşı bilinçlen

Yandaki karekodda verilen videoyu izleyiniz. 
Sonra da etkinlikleri tamamlayınız.

dirme çalışmaları yaptım. Herkes beni “Deprem Dede” diye tanır.
 Unutmayın Sevgili Çocuklar, 

Deprem öldürmez, bilgisizlik öldürür.  
   (Ahmet Mete IŞIKARA 2013 yılında 

hayatını kaybetmiştir.) 
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A  

Deneyin Amacı: Volkanik dağ oluşumunu gözlemlemek.
Malzemeler:
•Küçük plastik su şişesi
•Tepsi
•Sirke (yarım litre)
•Bulaşık deterjanı (1 yemek kaşığı)
•Gıda boyası (kırmızı veya turuncu 
renkte 2 tatlı kaşığı)
•Karıştırma çubuğu veya kaşık
•Karbonat (5 yemek kaşığı)
•Ilık su (1 su bardağı)
•Kahverengi karton veya toprak, 
makas, bant
Yapılış:
1- Plastik su şişesini tepsinin orta-
sına koyunuz.
2- Şişenin çevresini çamur veya karton kullanarak “dağ” şekline benzetiniz.
3- Şişeye önce ılık suyu, sonra bulaşık deterjanını ekleyiniz.
4- Karışıma gıda boyasını ekleyiniz ve malzemeleri karıştırınız.
5- Karışıma karbonatı ekleyiniz ve karışımı karıştırınız.
6- Son olarak karışıma sirkeyi dökünüz ve püsküren volkanı izleyiniz.

 Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
öğretmeninizin rehberliğinde 
volkan deneyini yapınız.

 Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
öğretmeninizin rehberliğinde 
volkan deneyini yapınız.

3

AKLIMDA BULUNSUN
 erhangi bir doğal afet sonrasında  
evinize en yakın güvenli yer olan 
“Acil oplanma Alanı nı  
https .turkiye.gov-
.tr afet ve acil durum yoneti-
mi acil toplanma alani sorgulama  
adresinden öğrenebilirsiniz.
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  sparta nın idari yapısı 
ve ilçeleri hakkında bir 
araştırma yapınız. 

  sparta nın idari yapısı 
ve ilçeleri hakkında bir 
araştırma yapınız. 

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

   Heyelan, erozyon, sel gibi doğal afetlerden korunma yollarından 
biri de ağaç dikmektir.
“Şehrimiz Isparta” kaleminizde bulunan tohumları, öğretmeninizin 
belirleyeceği uygun bir zamanda okul bahçesine ekiniz ve okulunuz-
da “Şehrimiz Isparta” bahçesi oluşturunuz. Tohumlarınızı düzenli 
aralıklarla sulamayı unutmayınız. 
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KONU 5- ISPARTA’NIN İDARİ YAPISI

  ehrimin tarihte ve 
günümüzdeki yönetim biçimini 
ve ilçelerini öğreneceğim.??NE ÖĞRENECEĞİM

 Aşağıdaki tabloya göre 
şifreleri çözünüz ve 
ilçelerimizin isimlerini 
bulunuz. 

 Aşağıdaki tabloya göre 
şifreleri çözünüz ve 
ilçelerimizin isimlerini 
bulunuz. 

KONUYA HAZIRLIK

8 19 17 6 17

1 24 1 2 6 28

6 9 12 21 5 12 21

25 15 25 2 18 21 15 25

22 26 24 4 26 15 6 21

22 6 17 12 21 14 6 17 24

8 6 15 6 17 5 18 22 24

14 6 4 12 2 18 11 15 25

28 6 17 12 23 1 21 2 1 5 6 16 15 12

23 1 21 14 12 14 1 21 1 1 9 1 4

G J
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A B
1 2 3 4 5 6 7

P
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

P A

A

11
22

20
1

21
24

1
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A A  A  A

arihte dari apı

   Isparta’da 1390’a kadar hüküm süren 
Hamitoğulları Beyliği’nden Kemaleddin 
Hüseyin Bey’in vefatıyla Isparta ve 
çevresi kesin olarak Osmanlı toprağı 
olmuştur. Isparta, merkezi Kütahya olan 
Anadolu eyaletinin bir sancağı olarak 
Osmanlı merkezi yönetimine katılmıştır.
Isparta sancağının yönetimi Hamit ili 
olarak Kutlu Bey’e verilmiştir. Hamit ili 
Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında 
zaman zaman el değiştirmiştir. Fatih 
Sultan Mehmet döneminde ise kesin 
olarak Osmanlı toprağı olmuştur.
  

ünümüzde dari apı
   Isparta ilinde idari yapının en üst kademesinde valilik makamı yer almaktadır.
Isparta ilinde biri merkez ilçe olmak üzere toplam 13 ilçe ve merkez ilçeye bağ-
lı 44 mahalle bulunmaktadır.Isparta genelinde 9 belde, 203 köy yer almaktadır.
   Isparta ili idari haritası aşağıda verilmiştir.

Harita 3.3 Isparta İl İdari Haritası

   Isparta, 1846 yılında bir düzenleme ile Konya vilayetine bağlı Hamit sancağının mer-
kezi olmuştur. Şehrimiz Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması döneminde Konya’ya bağlı Hamidabad sancağının merkezidir. Cumhuriyet 
ile birlikte Isparta il olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olmuştur.
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A A    

  sparta çin al vlerinin nü 
ersin  videosunu izleyiniz.

  ideoda geçen yer isimlerini ve 
ilçelerimizi yazınız.

  sparta çin al vlerinin nü 
ersin  videosunu izleyiniz.

  ideoda geçen yer isimlerini ve 
ilçelerimizi yazınız.

1

   Isparta şehir merkezine 61 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği 1250 m’dir. Yüzölçümü ise 
426 km² dir. Yüzölçümünün büyük bölümünü dağlar 
ve ormanlar oluşturur. İlçenin merkezi Aksu Ova-
sı’nın kuzeydoğusuna kurulmuştur. Zindan Mağarası, 
Kybele ve Eurymedon Kutsal Alanı, Roma Köprüsü, 
Timbriada Antik Kenti, Tynada Antik Kenti, Senitli 
Yaylası Kalıntıları, Saklı Cennet Yaka Kanyonu ilçe-
mizin önemli turistik noktalarıdır.

Aksu

Atabey

   Isparta şehir merkezine 23 km uzaklıktadır. İlçe-
nin denizden yüksekliği 1150 m’dir. Yüzölçümü 202 
km² dir. Gazi Ertokuş Medresesi, Sinan Camisi, 
Feyzullah Paşa Camisi, Süleyman Demirel Demokra-
si ve Kalkınma Müzesi, Seleukeia Sidera Antik Ken-
ti ilçemizin önemli turizm noktalarıdır.

Görsel 3.15 Aksu Zindan Mağarası

Görsel 3.16 Süleyman Demirel Demokrasi 
ve Kalkınma Müzesi

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Eğirdir

Gelendost

Gönen

Görsel 3.17 Eğirdir Akpınar Köyü 

Görsel 3.18 Gelendost Afşar Camisi

Görsel 3.19 Gönen Sinan Dede Türbesi

   Isparta şehir merkezine 34 km uzaklıktadır. İlçe-
nin denizden yüksekliği 918 m’dir. Yüzölçümü 1414 
km² dir. Göller bölgesinin turizm merkezlerinden 
olan Eğirdir’in zengin coğrafyasında kuş gözlemci-
liği, foto safari, doğa yürüyüşü, endemik bitki göz-
lemciliği, oryantiring, dağcılık, jeep safari, yamaç 
paraşütçülüğü, su sporları, yayla, kamp-karavan ve 
av turizmi yapılabilmektedir. Dünyaca tanınmış ke-
revitleri ile Starking ve Golden elmalarının en lez-
zetlisi Eğirdir’de bulunur. 
   
   Eğirdir Gölü, Altınkum Plajı ve Bedre Koyu, Dündar Bey Medresesi, Hızırbey Camisi, 
Eğirdir Kalesi, Aya Stefanos (Yeşilada)  Kilisesi, Keyhüsrev Kervansarayı ( Eğirdir Hanı), 
Prostanna Antik Kenti, Akpınar köyü Seyir Terası, Tarihi Pınar Pazarı, Barla kasabası, 
Kovada Gölü Milli Parkı, Yukarı Gökdere Kasnak  Meşesi Tabiat Koruma Alanı, Barla Çeş-
nigir Sinan Paşa Camisi, Malos Antik Kenti, Aya Georgios Kilisesi ilçemizin önemli turizm 
noktalarıdır.

   Isparta şehir merkezine 80 km uzaklıktadır. İlçe-
nin denizden yüksekliği ortalama 940 m’dir. Yüzöl-
çümü 624 km² dir. Türkiye’nin en güzel elmalarının 
yetiştiği yerlerden biri Gelendost’tur. Elma üreti-
minde Eğirdir‘le birlikte önemli bir yere sahiptir. 
Abdulgaffar Camisi, Ertokuş Hanı (Kudret Hanı), 
Afşar Camisi görülmesi gereken yerlerdir.

   Isparta şehir merkezine 24 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği 1050 m’dir. Yüzölçümü 
372 km² dir. 1850 m yükseklikteki Tınaz Tepe’nin 
yamaçlarına kurulmuştur. İlçe tarımında gül önem-
li yer tutmaktadır. Haziran ayının ilk haftalarında 
Güneykent kasabasında gül hasatına katılmak müm-
kündür. Yunus Emre Türbesi, Güneykent, Sinan 
Dede Türbesi, Conana Antik Kenti, Eski Hamam, 
Demirci Mehmet Efe Konağı görülmesi gereken 
yerler arasındadır.
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   Isparta şehir merkezine 41 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği ortalama 1010 m’ dir. 
Yüzölçümü 562 km² dir. Süleyman Demirel Hava-
limanı ilçe sınırlarında yer almaktadır.  Son yıllar-
da lavanta turizmi ile ön plana çıkan Kuyucak köyü 
de Keçiborlu’dadır. Ayrıca Senir ve Kılıç kasabaları 
gül üretiminde önemli noktalardır. Sinan Bey Cami-
si, İncesu Köyü Camisi, Aslanlı Çeşme, Koca Çeşme, 
Çelikler Çeşmesi, Hacı Emin Sarnıcı, Hacı Hüseyin 
Sarnıcı, Hasan Hüseyin Sarnıcı görülmesi gereken 
yerlerdir.

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Görsel 3.20 Keçiborlu Sinanbey Camisi

Görsel 3.21 Senirkent Veli Baba Sultan 
Türbesi

Görsel 3.22 Sütçüler Adada Antik Kent

   Isparta şehir merkezine 77 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği 1010 m’dir. Yüzölçümü 
600 km² dir. Senirkent zengin bir yaban hayatı 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle av turizmi için 
uygundur. Ayrıca ilçenin Gelincik Dağı bölümünde 
çeşitli dağcılık faaliyetlerini yapmak mümkündür. 
Senirkent bağlarında yetişen üzümler lezzetiyle 
meşhurdur. Geleneksel usulle yapılan üzüm pekme-
zi ve üzüm kurusu da çok meşhurdur. Ayrıca Se-
nirkent banak, koruk sulu bamya, samsa tatlısı ve 
tahinli pidesiyle damaklarda iz bırakmaktadır. Veli 
Baba Sultan Türbesi, Gelincik Dağı, Santral Mesire 
Alanı ziyaret edilmesi gereken yerleridir.

   Isparta şehir merkezine 101 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği 250 m ile 2500 m arasın-
da değişmektedir. Yüzölçümü 1287 km² dir. İlçe 
coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto sa-
fari, dağ yürüyüşü, oryantiring, dağcılık, jeep sa-
fari, su sporları ve kamp-karavan turizmi yapılabil-
mektedir. Sütçüler’in eşsiz doğasında tarih, kültür 
ve coğrafyanın ahengini görmek mümkündür. İlçe-
nin Tota, Söğüt, Zengi ve Sanlı yaylaları önemli tu-
ristik bölgeleri olup görülmeye değer yaylalarıdır. 

   Sütçüler’de önemli doğa harikalarından bir diğeri de Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’dır. 
Adada Antik Kenti, Sefer Ağa Camisi, Taşkapı Harabeleri, Sığırlık 1 ve 2 kaleleri, Zor-
zila Harabeleri, Kocaköy Harabeleri, Karacaören Barajı, Tota Dağı Orman İçi Dinlenme 
Yeri, Kent Ormanı Mesire Yeri, Köprüçay Havzası ve Beydili köyü ilçemizin diğer önemli 
turizm noktalarıdır.
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Uluborlu

Şarkikaraağaç

Yalvaç

Görsel 3.23 Beyşehir Gölü

Görsel 3.24 Uluborlu Müzesi

Görsel 3.25 Yalvaç Ulu Çınar

   Isparta şehir merkezine 119 km uzaklıktadır. İlçe-
nin denizden yüksekliği 1177 m’dir. Yüzölçümü 1232 
km² dir. Beyşehir Gölü’nün bir kısmı da ilçe sınır-
ları içerisindedir. İlçemizde Beyşehir Gölü’nde kuş 
gözlemciliği, Kızıldağ Milli Parkı’nda ise doğa sporu 
etkinlikleri yapılabilmektedir. Tahin helva, köpük 
helvası ve susamlı helva markalaşmış lezzetlerdir. 
Beyşehir Gölü, Kızıldağ Milli Parkı, Alaca Mescit, 
Sultan Fatih Camisi, Zengibar Kalesi, Ördekçi Ka-
lesi, Anaboura Kalesi, Anaboura Antik Kenti, Nea-
polis Antik Kenti ilçenin önemli turizm değerleridir.

   Isparta şehir merkezine 66 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği 1100 m’dir. Yüzölçümü 
322 km² dir. İlçede yerleşim daha önce Toros kol-
larının uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteklerinde ku-
rulmuş, 1950 yılından sonra da şimdiki bulunduğu 
Uluborlu Ovası’na taşınmıştır. Uluborlu’da yetişti-
rilen kiraz lezzeti ve görünümüyle dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 

   Isparta şehir merkezine 105 km uzaklıktadır. İl-
çenin denizden yüksekliği ortalama 1.100 m’dir. Yü-
zölçümü 1415 km² dir. İlçenin tek gölü Hoyran Gö-
lü’dür. Yalvaç Müzesi, Devlethan Camisi, Yeni Cami, 
Ulu Çınar,  Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Hoyran 
Adası, Kaya Kilisesi ve Mezarları, Men Kutsal Alanı 
ve Tapınağı, Yalvaç Taşevi Plajı ilçemizin önemli tu-
rizm noktalarıdır. Yalvaç ilçemiz yöresel tatlarıyla 
da ön plana çıkmaktadır. Kesmikli baklava, güllaç, 
hamursuz ilçenin eşsiz lezzetleridir. Semercilik, 
keçecilik, dericilik gibi geleneksel el sanatlarımız 
ilçemizde yaşatılmaya devam etmektedir.

   Uluborlu Müzesi, Apollania Antik Kenti, Uluborlu Kalesi, Gargılı Lala Medresesi (Taş 
Medrese), Alaaddin Camisi (Ulu Camii), Karabey Hamamı, Baltabey Hamamı, Cirimbo-
lu Su Kemeri, Büyük Çeşme, Aslanlı Çeşme, Gafle Çeşmesi, Muhittin Çeşmesi ilçemizin 
önemli turizm noktalarıdır.
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  Aşağıda verilen bilgileri 
uygun olan ilçelerimizle 
eşleştiriniz.

  Aşağıda verilen bilgileri 
uygun olan ilçelerimizle 
eşleştiriniz.

3

. Beyşehir ölü nün bir bölümü bu ilçe sınırlarındadır. A. Aksu

. indan ağarası ile turizmde önemli bir yere sahiptir. B. ğirdir

. avanta bahçeleriyle ünlü ilçemizdir. . arkikaraağaç

. Altınkum la ı ve Bedre oyu ilçemizde yer almaktadır. . eçiborlu

. ğirdir le birlikte elma üretiminde önde gelen ilçemizdir. . ütçüler

. Banak  samsa tatlısı ilçemizin meşhur lezzetleridir. . elendost

. azılı anyon illi arkı ilçemizdedir. . enirkent

. üleyman emirel emokrasi ve alkınma üzesi ilçemizdedir. . luborlu

. irazıyla meşhur ilçemizdir. . Atabey

. esmik baklavası  güllaç  hamursuz önemli lezzetlerdir. . alvaç

   Isparta şehir merkezine 170 km uzaklıktadır. 
İlçenin denizden yüksekliği 1150 m’dir. Yüzölçümü 
184 km² dir. Yenişarbademli, Beyşehir Gölü’nün 
batısında Anamas Dağları ile bütünleşir. Yenişar-
bademli ilçesinin içinde yer aldığı coğrafya tarihte 
Hitit, Frig, Lidya,Pers, Seleukoslar, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Ye-
nişarbademli ilçemizin eşsiz doğasında mağaracı-
lık, kuş ve doğa gözlemciliği, dağ yürüyüşü, dağcılık 
gibi aktiviteleri yapmak mümkündür. Dedegöl Dağı, 
Melikler Yaylası, Beyşehir Gölü, Malanda Yaylası, 
Kubad-ı Abad Sarayı, Türkiye’nin en uzun mağarası 
olan Pınargözü Mağarası, Ağıllıca Yaylası ilçemizin 
önemli turizm noktalarıdır.

Yenişarbademli

Görsel 3.26 Yenişarbademli Dedegöl Dağı
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  sparta tarihini araştırarak 
bir kronolo i oluşturunuz. 
  sparta tarihini araştırarak 
bir kronolo i oluşturunuz. 

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

  er satırda her sütunda ve kalın 
çizgilerle belirlenmiş her lük 
bölgede  aşağıda verilen ilçe isimlerini 
bir kez yer alacak şekilde tabloyu 
doldurunuz.
  udokuda verilmeyen dört ilçemizin 
ismini tablonun altındaki bölüme 
yazınız.

  er satırda her sütunda ve kalın 
çizgilerle belirlenmiş her lük 
bölgede  aşağıda verilen ilçe isimlerini 
bir kez yer alacak şekilde tabloyu 
doldurunuz.
  udokuda verilmeyen dört ilçemizin 
ismini tablonun altındaki bölüme 
yazınız.

4

ULUBORLU B GÖNEN YALVAÇ AKSU

AKSU

AKSU

YALVAÇ

GÖNEN

GÖNEN

GÖNEN

GÖNENATABEY

ATABEY

ATABEY

B

B

B

B

ULUBORLU

ULUBORLU

SÜTÇÜLER

SÜTÇÜLER

SÜTÇÜLERULUBORLU

ULUBORLU
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KONU 6- ISPARTA’NIN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİ

  aşadığım şehrin kuruluş ve 
gelişim sürecini öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
KONUYA HAZIRLIK
  ors Alfabesi şifrelerini kulla-
narak panolarda verilen şifrelerin 
çözümünü örnekteki gibi yapınız.

ors alfabesinde  olmadığı 
için bu harfler yerine     
kullanılmıştır.  
  Bu şifrelerin sparta tarihin-
deki anlamlarını araştırınız.  

.. … . . . . . - .
P A A

-…  .-   .-. .. -.. .-

.-. --- -- . -… .- .-. .. …

.--. .. ... .. -.. .. .-
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Isparta Adının Kaynağı
   Isparta’nın ne zaman, kimler tarafından kurulduğu, isminin nereden geldiği kesin olarak 
bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili birçok araştırma, inceleme ve düşünce vardır. Bu dü-
şüncelerden biri, şehrimizin isminin Yunanistan’daki Isparta şehrinden geldiğine yöne-
liktir. Bu düşünceye göre, Mora Yarımadası’ndaki Isparta’da yaşayan Yunanların bir bö-
lümü Anadolu’da bulunan Isparta’ya gelip yerleşmişlerdir. Dağınık yerleşim yerini kendi 
bölgelerine benzettikleri için buraya Sporada (İsporada) ismini vermişlerdir. Eski Yunan 
dilinde Sporada dağınık anlamına gelmektedir. İlimiz, Mora Yarımadası’ndaki Isparta 
gibi yedi tepe üzerine kurulmuştur. İsporada ismi zamanla Isparta haline gelmiştir.

   

...Selgelilerce kuşatılan ve zapt edilmek tehlikesiyle karşılaşan 
Pednelissos’un halkı, Selevkos prensi Akhaiosa’a ulak gönderip 
yardım istedi. Bu isteğin hemen kabul edilmesi üzerine Pedno-
lissoslular yardım gelecek umuduyla yüreklendiklerinden kuşat-
maya inatla direnir oldular; Akhahios da seferin komutanlığına 
Garyeris’i atayarak onunla birlikte 6000 yaya ve 500 atlıyı yar-
dıma gönderdi. Selgeliler bu kuvvetin geldiğini duyunca asker-
lerinin çoğuyla Basamaklar denilen yerdeki geçidi tuttular. Sa-
porda’ya giriş onların denetimindeydi ve tüm geçit verebilecek 
diğer yerleri geçilmez hale getirmişlerdi.

Görsel 3.27 Polybius

A A A

   Şehrimizin isminin nereden geldiğine yönelik diğer bir düşünce de Yunan tarihçi Poly-
bius’ un eserinde şöyle geçmektedir:

   MÖ 200-120 yıllarında yaşadığı tahmin edilen eski Yunanların önemli tarihçilerinden 
olan Polybius’un eserinden okuduğumuz bu metinde Pednelissos’un yeri kesin olarak tes-
pit edilmese de Selge (Antalya) kentlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Sardes’te 
(Manisa-Salihli)  ordusunu kuran Selevkos prensi Akhaios bölgeye yardım gönderebil-
mek için Çivril, Dinar, Isparta yolunu kullanmış olmalıdır. Bu durumda Saporta’nın da 
Isparta çevresi olabileceği düşünülmektedir.
   Şehrimizin ismi Şemseddin Sami’nin eseri olan Kamus-ul Alam’da da geçmektedir. 
Bu esere göre şehrin ilk adı Baris’tir. Bu isme daha sonra Yunancadaki “Is” zarf edatı 
eklenerek Isparita şeklini aldığı, bu şeklin zamanla Isparta haline geldiği ifade edilmek-
tedir. Orta Çağ’ın en büyük seyyahlarından olan İbni Batuta’nın eserinde ise Isparta adı 
Sabarta olarak geçmektedir.
   Şehrimizin eski isimlerinden biri de Barida’dır. Bu kelime Hititçeden ya da Lidya dilin-
den gelmiştir. Şehrin güzelliğinden dolayı Barida kelimesine “eis” takısı getirilmiş ve Eis 
Baride denilmeye başlanmıştır. Bu kelimenin zamanla Türkler tarafından Isparta olarak 
kullanıldığı düşünülmektedir. 
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  ehrimiz farklı dönemlerde 
farklı isimlerle anılmıştır. Bu 
isimler size karışık harflerle 
verilmiştir. rnekte verildiği 
gibi isimleri düzelterek doğru 
olan bilgiyle eşleştiriniz.

TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUMTEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

  ehrimiz farklı dönemlerde 
farklı isimlerle anılmıştır. Bu 
isimler size karışık harflerle 
verilmiştir. rnekte verildiği 
gibi isimleri düzelterek doğru 
olan bilgiyle eşleştiriniz.

1
BA A     BA A

Bu isim eyyah bni 
Batuta nın eserinde geç-
mektedir.

A A       ........
Bu isim emseddin a-

mi nin eseri olan amus ul 
Alam da geçmektedir.

A A       ........ ehre güzelliğinden do-
layı bu isim verilmiştir.

AB       ........
Bu isim unan tarihçi 

olybius un eserinde geç-
mektedir.

ABA A       ........
unancadaki “ s” zarf 

edatı eklenerek bu ismi 
almıştır.

B A       ........ Bu isim ititçeden veya 
idya dilinden gelmektedir.

oma önemi nde sparta 
   Şehrimiz ve Yalvaç ilçesi, en parlak dönemini Roma hakimiyetinde yaşamıştır. Roma 
yönetiminde Isparta, önemli bir iktisadi merkez olmuştur. Bu dönemde yoğun imar fa-
aliyetleri yaşanmıştır. Agustus döneminde (MÖ 27-MS 14) Isparta ve çevresi için ad-
landırılan Pisidia bölgesinde sekiz koloni kurulmuştur. Jeopolitik konumu nedeniyle yal-
nızca Antiochia’ya (Yalvaç) “Colonia Caesareia” yani ‘‘Sezar’ın Şehri’’ ünvanı verilmiştir. 
Bu dönemde Yalvaç, Pisidia bölgesinde siyasi ve askeri yönetimin başkenti konumuna 
yükselmiştir. Bugün kenti gezerken görebileceğimiz yapıların büyük bir kısmı da, Roma 
döneminden günümüze ulaşabilenlerdir. 

Görsel 3.28 Yalvaç Pisidia Su Kemerleri Görsel 3.29 Yalvaç Pisidia Antik Kenti



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

91

Anadolu elçuklu önemi nde sparta 
   Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Miryokefalon Savaşı II. Kılıç 
Arslan ile Manuel Komnenos arasında yapılmıştır. Bu savaşla Anadolu kesin olarak Türk 
yurdu haline gelmiştir. Konya’yı almaya çalışan Bizans ordusuna en ağır zararı Gelendost 
çevresindeki halk vermiştir. Bir taraftan Bizans ordusuna karşı mücadele veren yöre 
halkı diğer taraftan da II. Kılıç Arslan’ın kuvvetlerinin yetişmesini beklemiştir. 
   Savaş sırasında ilçelerini düşman saldırılarına karşı korumak isteyen halk, gözcülük 
yaparak ilçeye gelenleri “gelen dost”, “gelen düşman” parolasıyla kontrol ediyorlardı. 
“Gelendost” zamanla ilçenin adı olmuştur.

amitoğulları önemi nde sparta
   Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma döneminde Anadolu’da birçok beylik kurulmuştur. 
Siyasi birliği bozulan Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de Hamitoğulları’dır. Hami-
toğulları Beyliği 1300 yıllarında kurulmuş ve 108 yıl varlığına devam etmiştir. Beyliğin 
kurucusu Feleküddin Dündar Bey’dir. Beylik, ismini Dündar Bey’in dedesi Hamit Bey’den 
almıştır. Hamitoğulları Beyliği’nin ilk başkenti Uluborlu, sonra da Eğirdir olmuştur. Bu iki 
ilçe başkent olmakla bayındır hale gelmiştir. Eğirdir ismi Felekâbât olmuş, Isparta’ya da 
“Hamit ili” denilmeye başlanmıştır. 

Görsel 3.30 Gelendost Ertokuş Kervansarayı Görsel 3.31 Gelendost Afşar KöprüsüGörsel 3.31 Gelendost Afşar KöprüsüGörsel 3.30 Gelendost Ertokuş Kervansarayı

   Uzun yıllar Konya’da kurulan Karamanoğulları Beyliği ile mücadele eden Hamitoğulla-
rı’nın    başına 1324 yılında Hüseyin Bey geçmiştir. Hüseyin Bey, I.Murat döneminde Bey-
şehir, Akşehir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Seydişehir’i 80 bin altın karşılığında Osmanlı-
lara satmıştır. Ayrıca bu dönemde Hüseyin Bey, Kosava Savaşı’nda Osmanlılara yardımcı 
olmak amacıyla birlik göndermiştir. 
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  erilen bilgiler şehrimizin hangi 
dönemine ait ise o dönemin 
bölümünü X  işaretleyiniz.

  erilen bilgiler şehrimizin hangi 
dönemine ait ise o dönemin 
bölümünü 
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smanlı önemi nde sparta
   1390 yılında Kemaleddin Hüseyin Bey’in ölümüyle Osmanlı topraklarına dahil olan 
Isparta ve çevresi, merkezî yönetime Anadolu Eyaleti’nin bir sancağı olarak katılmıştır.
Zaman zaman Osmanlılarla Karamanoğulları arasında el değiştiren Hamit ili, II. Murat 
Dönemi’nde kesin olarak Osmanlı toprağı haline gelmiştir.
   Osmanlı Dönemi’nde Isparta ve çevresi önemli bir dokumacılık merkezidir. Evliya Çe-
lebi Seyahatnamesi’nde şehrimizden “Medine-i Müzeyyen” diye bahsetmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin son yıllarında gül yağcılığı, halıcılık ve haşhaş üretimi Isparta’nın önemli eko-
nomik faaliyetleri arasındadır.
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 Isparta ve çevresinde Miryokefalon Savaşı yapılmıştır. 

 Bu dönemde Isparta önemli bir dokumacılık merkezidir. 

 Yalvaç, siyasi ve askeri yönetimin başkenti yapılmıştır. 

 
 Evliya Çelebi şehrimizden Medine-i Müzeyyen diye 

bahsetmiştir. 

 Isparta önemli bir iktisadi merkez olmuştur. 

Isparta II. Kılıç Arslan Dönemi’nde bu devlete katılmıştır.
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illi ücadele önemi nde sparta
   Mondros’tan sonra, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Isparta’da da cemiyet-
ler kurulmuştur. Bunlardan en aktif olanları Hafız İbrahim Bey’in (Demiralay) kurduğu 
Cemiyet-i İlmiye ve Akkaşzade Süleyman Turgut’un başkanı olduğu Gençler Yükselme 
Cemiyeti’dir. Isparta’da milli bilincin uyanması ve kamuoyunun oluşması hususunda bu 
cemiyetler önemli görev üstlenmişlerdir. İlerleyen zamanlarda bu cemiyetler, Ispar-
ta Müdafaa-i Vataniye Heyeti adı altında çalışmalar yapmıştır. İtalya, birkaç subay ve 
süvariyle Isparta’ya gelerek güvenliği sağlama maksadıyla küçük bir birlik bulundurmak 
istediklerini belirtmişlerdir. İtalyanların bu teklifi Ispartalılar tarafından kabul edilme-
miştir. Isparta işgallere karşı  mitingler düzenlemiştir. Bu tepkiler karşısında İtalyan 
subay ve askerleri Isparta’dan ayrılarak Antalya’ya geri dönmüşlerdir. 
   Antalya İşgal Komutanı General Emilton’un 168 atlı asker ile Isparta’ya hareket ede-
ceği, ayrıca iki tabur askerin emre hazır olduğu, Burdur Telgraf Müdürü tarafından, 
Hafız İbrahim Bey’e haber verilir. Hafız İbrahim Demiralay bu olayı şöyle anlatır: 

“ Mesele mühim ve nazik idi. Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa, 68. Alay 3. Tabur Komu-
tanı Yüzbaşı Hüsnü Beyler ile vazifeyi yerine getirmeyi üstümüze aldık. Çünür ve Çerçin şoselerinin 
birleşme noktasında pusu kurarak gelmelerini bekledik. Otomobilin etrafını süvariler çevirmiş yavaş 
yavaş geliyordu. Yanımıza yaklaştığında kuvvetlerimizin dur emrine itaat ederek otomobilinden indi. 
Evvela süvarilerin silahları alınarak askeriye deposuna, hayvanları da depoya gönderildi. Kuman-
danın otomobilini de iki çete ile el koyarak hükümete, korunmak üzere gönderdik. Ben kısa yoldan 
Mutasarrıfa daha evvel ulaşıp görüşerek sözlü uyarıda bulundum: Siz hükümet lisanıyla ne suretle 
idare ederseniz ediniz. Bizim isteğimiz bu adama bir bardak su dahi vermeyerek, bir saat sonra geldi-
ği yere çevrilmesidir. Bu yapılmazsa öldüreceğiz. Talat Bey resmi lisanla, bir saat güçlük çekerek bir 
daha gelmemek şartıyla geri göndermeyi başardı. Biz de Isparta sınırları dışında silahlarını teslim 
ederek serbest bıraktık.”

Görsel 3.32 Hafız İbrahim Demiralay

   Türk milletinin varlık sebebi olan Milli Mücadele Döne-
mi’nde milli birlik ve beraberlik açısından Isparta, önemli 
bir duruş sergilemiştir. Halkın kurduğu ilk birlik, Isparta 
Mücahidleri’dir. Birliğin başına Mahmut Efe, kumandan 
olarak atanmış ve Nazilli cephesine gönderilmiştir. Yu-
nanlarla süren savaşta önemli hizmetleri olan bu birlik, 
Isparta’da oluşan Demiralay ile birleşmiştir. Sarayköy 
cephesine hareket eden Demiralay birliği Yunan kuvvetle-
rinin ilerleyişini durdurmayı başarmıştır. Bu birlik cephe-
de gösterdiği başarıdan dolayı 12. Kolordu Komutanı Fah-
rettin Bey’in takdirini kazanmıştır. Demiralay kuvvetleri, 
2 Aralık 1920’de düzenli ordu içine alınarak adı 39. Piyade 
Alayı olarak değiştirilmiş ve sonuna kadar Milli Mücade-
le’de yer almıştır. Hafız İbrahim Demiralay Milli Mücadele’nin başlamasıyla, Isparta ve 
çevresinde milli direnişin önderi olmuştur. İzmir’de Yunan işgalinin başlaması üzerine 
mitingler düzenleyerek halkın milli bilincinin uyanmasını sağlamıştır. Başkanı bulunduğu 
ve Isparta’da ulusal örgütlenmenin öncülüğünü yapan Cemiyet-i İlmiye’yi, Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti adıyla yeniden kurmuştur. Kısa zamanda topladığı yüz atlı ve iki yüz gönüllü 
piyade erle “Demir Alay” kuvvetini oluşturmuştur. Hafız İbrahim Demiralay, TBMM I. 
dönem için seçimlerinde Isparta milletvekili seçilmiştir.

Görsel 3.32 Hafız İbrahim Demiralay
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   Isparta, Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı Millî Mücadele’ye katılmıştır. Milli Mücade-
le’de Isparta’da, 871 kişi şehit olmuş, binlerce Ispartalı gazilik mertebesine ulaşmıştır. 
Atatürk, zaman zaman kendisini ziyarete gelen Isparta heyetine: “Sevgili Ispartalılara 
selamlarımı götürünüz. Bir fırsatını bularak şehrinize geleceğim, çorbanızı içeceğim.” 
demiştir. Atatürk İzmir’den 5 Mart’ta yola çıkarak 6 Mart 1930 sabahı Eğirdir’e ulaş-
mıştır. Eğirdir’de Isparta Valisi Ekrem Bey, Isparta milletvekillerinden Hafız İbrahim 
Demiralay ve Belediye Başkanı Mustafa Hilmi Çakmakçı ile görüşen Atatürk, saat 10.00 
civarında Beyaz Tren ile Eğirdir’den yola çıkmıştır. Atatürk’ün isteği ile tren bir süre 
sonra durdurulmuştur. Eğirdir Gölü’nü izleyen Atatürk “Ne muhteşem manzara!” diyerek 
duygularını dile getirmiştir. Ayrıca Canada’yı çok beğenmiştir. Bunun üzerine ilerleyen 
zamanlarda Canada’nın tapusu Belediye Meclisi kararıyla Atatürk’e verilmiştir. 
   Atatürk, 6 Mart 1930 günü saat 11.00 civarında Isparta’ya gelmiştir. Halk tarafından 
coşkulu bir şekilde karşılanmıştır. Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyerek Valiliği ve Tü-
men Komutanlığı’nı ziyaret eden Atatürk, çeşitli heyetleri kabul etmiş ve onların dert-
lerini dinlemiştir. Öğle yemeğini Ispartalılarla birlikte yiyerek saat 13.00’te Burdur’a 
gitmek üzere Isparta’dan ayrılmıştır.

A A   A A
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  eçmişten günümüze şehrimizin 
tarihi ile ilgili bilgileri kelime 
avından bulunuz.

  eçmişten günümüze şehrimizin 
tarihi ile ilgili bilgileri kelime 
avından bulunuz.

3



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

97

  ehrimize komşu şehirleri 
öğrenip  bu şehirlerin öne 
çıkan yönlerini araştırınız.

  ehrimize komşu şehirleri 
öğrenip  bu şehirlerin öne 
çıkan yönlerini araştırınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 A A A  
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aşadığım şehre komşu şehirlerin 
benzer ve farklı yönlerini 
öğreneceğim. ??NE ÖĞRENECEĞİM

KONUYA HAZIRLIK
  Aşağıdaki görselde şehirleri 
anlatan slogan gibi siz de o 
şehirlere uygun farklı bir slogan 
bulunuz. Bu şehirlerin ortak 
özelliğinin ne olduğunu tartışınız.  

AN
TAL

YA
AN

TAL
YA

KO
NY

A
BU

RD
UR

AF
YO

N

YERYÜZÜ CENNETİ 
AKDENİZİN İNCİSİ 

ZAMANI AŞAN 
ŞEHİR  

TEKE YÖRESİNİN 
BAŞKENTİ  

BÜYÜK ZAFERİN 
EV SAHİBİ   

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................
..............................

..............................

..............................

..............................

KONU 7- ISPARTA’YA KOMŞU ŞEHİRLER
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   Göller Yöresi’nde yer alan Isparta’nın doğusunda Konya, batısında Burdur, güneyinde 
Antalya ve kuzeyinde Afyon illeri bulunmaktadır. Şehrimiz doğudan Konya’nın Beyşehir, 
Doğanhisar ve Akşehir ilçeleri; kuzeyden Afyon’un Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı ilçeleri; 
batıdan Burdur’un Merkez, Ağlasun ve Bucak ilçeleri; güneyden ise Antalya’nın Serik ve 
Manavgat ilçeleri ile komşudur. İlin yüksek ve engebeli olan toprakları, kuzeydoğudan 
ve doğudan Sultan Dağları, Beyşehir Gölü, Göl Dağları’nın güney uzantıları; güneyden 
Antalya Havzası’nın yüksek kesimleri, batıdan ve güneybatıdan Karakuş Dağları, Söğüt 
Dağları, Burdur Gölü ile Ağlasun ve Bucak yaylaları gibi doğal sınırlarla kuşatılmıştır. 
   onya  ülkemizin tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinin önde gelen illerinden biridir. 
Otomotiv, gıda sanayi ile tarım makineleri ve ekipmanları sektöründe önemli bir yere 
sahiptir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü şehirde buğday, arpa ve şeker pancarı öne çıkan 
tarımsal ürünlerdir. Ayrıca un, tuz ve şeker üretiminde de Türkiye’de ilk sıradadır. 
Ülkemizde yüzölçümü en büyük il olan Konya’nın orman varlığı ise azdır.
   Burdur, türkü ve oyun havalarıyla tanınır. Teke Yöresi’nin önemli şehirlerinden olan 
Burdur, Isparta gibi çok sayıda göle sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Ekonomisinin 
büyük bölümünü süt üretimine dayalı hayvancılık faaliyeti ve tarım oluşturur. Özellikle 
kültür mantarı, rezene ve anason üretiminde ülkemizde ön plandadır.
   Antalya  kültür, tarih ve deniz turizminde ülkemizin önemli tatil merkezlerinden bi-
ridir. Turizm potansiyelinin yanında seracılık ve balıkçılık da şehir ekonomisinde en çok 
görülen faaliyetlerdendir. Muz, portakal, domates, mantar başta olmak üzere sebze ve 
meyve sektöründe de ileri seviyededir. Şehirde bulunan liman ve havaalanı hem turizm 
hem de ticarette çok etkin rol oynamaktadır.
   Afyonkarahisar, termal kaplıca ve sağlık turizmi denince ilk aklımıza gelen şehirle-
rimizdendir. Türkiye mermer üretiminde ön sıralarda olan il; şeker, sucuk, yumurta,ta-
vukçuluk, patates, haşhaş gibi tarım ve hayvancılık sektörlerinde ön plandadır. İlleri ve 
bölgeleri birbirine bağlayan kavşak noktada olması da nakliye, ticaret, ulaşım ve sanayi 
açısından ilin önemini artırmaktadır. Büyük Taarruz’un başladığı yer olarak da tarihi bir 
öneme sahiptir.

A A A  



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

100

A A A A A  B A A A A A
.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

SALDA GÖLÜ MERMER SAGALASSOS YUMURTA

GÜL ŞEKER TERMAL KAPLICA LAVANTA

LİMAN SÜT OYUN HAVALARI  SERACILIK
UN OTOMOTİV DENİZ TURİZMİ  MUZ

  Aşağıdaki tabloda 
verilenleri uygun olan 
şehrin altına yazınız. 1

  ınıf olarak dört gruba ayrılınız. rup olarak spar-
ta ya komşu Antalya  Burdur  Afyonkarahisar ve onya 
illerinden biri hakkında tanıtıcı bilgiler toplayınız. 
Bu bilgileri coğrafi ve kültürel açıdan  ticari yapı 
ve gezilecek yerler açısından araştırınız. dindiğiniz 
bilgilerle komşu şehri tanıtan örnekteki gibi bir afiş 
tasarlayınız.

  ınıf olarak dört gruba ayrılınız. rup olarak spar
ta ya komşu Antalya  Burdur  Afyonkarahisar ve onya 
illerinden biri hakkında tanıtıcı bilgiler toplayınız. 
Bu bilgileri coğrafi ve kültürel açıdan  ticari yapı 
ve gezilecek yerler açısından araştırınız. dindiğiniz 
bilgilerle komşu şehri tanıtan örnekteki gibi bir afiş 
tasarlayınız.

2

Görsel 3.33 Afiş Örneği



TEMA 3 - ŞEHRİMİ TANIYORUM

101

   Burdur ve ilçeleri merkez olmak üzere, Denizli’nin Acıpayam, Serinhisar, Çameli,  
Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz’e kadar olan bölümü, Antalya’nın Korkuteli, Elmalı ve 
çevresi ile Afyon ilinin Dinar, Dazkırı, Başmakçı çevresi Teke Yöresi kültürünün görül-
düğü ve yaşandığı çevredir.
   Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya il sınırlarına yayılan birbirine ya-
kın çok sayıda gölün yer aldığı bölgeye coğrafi özelliğini yansıtan “Göller Yöresi” ismi 
verilmiştir. 
  

  Aşağıdaki metinde verilen bilgilere göre 
sparta  onya  Burdur  Antalya ve Afyon

karahisar coğrafi konum olarak farklılık 
göstermekle birlikte aynı yörelerde buluna
bildikleri haritada görülmektedir. Bu durumun 
şehirlerin birbirleriyle ilişkilerini kültürel 
açıdan yemek  giyim kuşam  nasıl etkileye
ceği hakkında çıkarımda bulununuz.

  Aşağıdaki metinde verilen bilgilere göre 
sparta  onya  Burdur  Antalya ve Afyon

karahisar coğrafi konum olarak farklılık 
göstermekle birlikte aynı yörelerde buluna
bildikleri haritada görülmektedir. Bu durumun 
şehirlerin birbirleriyle ilişkilerini kültürel 
açıdan yemek  giyim kuşam  nasıl etkileye
ceği hakkında çıkarımda bulununuz.

3

verilmiştir. 
  

  sparta ekonomisi hakkında 
kısa bir araştırma yapınız.
  Bir sonraki ders için malzeme 
listesi  

 gr yıkanmış ve temizlen-
miş gül yaprağı

 gr şeker  
aklama kabı

  sparta ekonomisi hakkında 
kısa bir araştırma yapınız.
  Bir sonraki ders için malzeme 
listesi  

 gr yıkanmış ve temizlen
miş gül yaprağı

 gr şeker  
aklama kabı

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK





1-Isparta’da Ekonomi

2-Isparta’da El Sanatları ve 
Zanaatlar

3-Isparta’nın Turizme Katkıları

4-Isparta’da Ulaşım ve İletişim 
İmkanları

T
E
M
A 
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ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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KONU 1- ISPARTA’DA EKONOMİ

ehrimin gelişiminde etkili 
olan ekonomik unsurların 
önemini öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  konomi  insanların yaşayabilmek için 
üretme  ürettiklerini bölüşme biçimleri ve 
bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin 
bütünüdür.
  Bu tanımdan yola çıkarak ekonominin ilk 
adımı nedir  retim alanları ve ekonomik 
unsurlar sizce neler olabilir

 

KONUYA HAZIRLIK

A A A  AA
   Şehrimiz, coğrafi konumu ile şekillenen bir ekonomiye sahiptir. Şehrimizde çalışan 
nüfusun büyük bölümü tarımda ve tarıma dayalı sektörlerde çalışmaktadır. Bunu ikinci 
sırada hizmet, üçüncü sırada sanayi sektörleri takip etmektedir. Isparta, milli gelirden 
aldığı pay açısından 40. sıradadır. 

Isparta’da Tarım
   Şehrimiz; Göller Yöresi’nin merkezinde bulunması, birçok verimli ovaya sahip olması ve 
bu ovalarda sulama projelerinin yer alması etmenleri ile büyük gelişme göstermektedir. 
Ayrıca şehrimiz, Akdeniz iklimi ve karasal iklim arasında geçiş iklimine sahip olduğu için 
çok çeşitli bitki türleri görülmektedir. Gül, elma ve kiraz başta olmak üzere vişne, şef-
tali, kayısı, erik, ayva yetiştiriciliği ve buğday, arpa, çavdar, mısır üretimi gibi çok çeşitli 
tarım uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi Tablo 4.1’de verilmiştir.

Tablo 4.1 Isparta’ da Yetişen Tarım Ürünleri

Hububat Buğday, Arpa, Çavdar, Mısır, Darı
Meyveler Elma, Kiraz, Armut, Muşmula, İğde, Kızılcık, Vişne, Şeftali, Erik, 

Ayva, Kayısı, Üzüm, Dut, Badem ve Ceviz
Sebzeler Sakız Kabağı, Bamya, Fasulye, Patates, Sarımsak, Soğan, Havuç
Baklagiller Nohut, Mercimek, Börülce, Kuru Fasulye
Endüstri Bitkileri Gül, Haşhaş, Şeker Pancarı
Yem Bitkileri Yonca, Korunga, Fiğ, Burçak
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Yağ Gülü Üretimi
   Isparta Türkiye’nin gül ve gül yağı üretim merke-
zidir. Yağcılıkta kullanılan gül bitkileri, Anadolu’ya 
19. yy. sonlarına doğru Bulgaristan göçmenleri ta-
rafından getirilmiştir. Birçok yörede yetiştirilmeye 
çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Isparta’nın 
toprak yapısı ve iklim şartları gül tarımı için çok uy-
gundur. Yağ gülü bitkisi yetiştiriciliği 1888 yılında, 
gülyağı üretimi 1892 yılında Müftüzade İsmail Efen-
di tarafından basit yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. 
Atatürk’ün Isparta’ya geldiğinde verdiği talimat ile 
1935 yılında modern gül yağı fabrikası kurulmuştur. 
Böylece köy tipi gül yağı üretimi, yerini sanayi tipi 
gülyağı üretimine bırakmıştır. Yüz yılı aşkın süredir 
gerçekleştirilen gülcülük faaliyetleriyle Isparta “Gül-
ler Diyarı” olarak bilinmektedir. Gülcülük faaliyetleri 
en çok Merkez ilçe, Eğirdir, Atabey ve Gönen ilçele-
rinde yapılmaktadır. Isparta 2017 yılında 10.900 ton 
gül çiçeği üretmiş; üretilen bu gül çiçeğinden gül yağı, 
gül suyu ve gül konkreti elde etmiştir.

ül eçeli apımı

 Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
gül reçelinizi yapınız. 

gül suyu ve gül konkreti elde etmiştir.

ile yönergeyi takip ederek 
gül reçelinizi yapınız. 1

Gerekli Malzemeler:
200 gr Isparta gülü
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Yarım limonun suyu

Yapılışı :
Yıkanan ve temizlenen gül yapraklarının üzerine şekeri dökünüz. 
Gül yapraklarını şekerle hafifçe ovunuz. Tüm yapraklar şekerle 
iyice karışınca 1 gün serin bir yerde, üzeri kapalı bir şekilde 
dinlendiriniz. Daha sonra üzerine suyu ekleyerek orta ateşte 
pişirmeye başlayınız. 40-50 dakika sonra, kıvam koyulaşmaya 
başlayınca limon suyunu ekleyiniz. Birkaç dakika daha kaynatınız 
ve gül reçeliniz hazır.

Görsel 4.1 Isparta Gülü
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Tablo 4.2 Merkez ve İlçeler Bazında Mevcut Sebze, Meyve ve Tahıl Üretimi

Aksu Elma, Taze Fasulye, Mısır(Hasıl), Sofralık Domates, Arpa

Atabey Şekerpancarı, Elma, Arpa, Mısır(Silajlık), Yonca(Yeşil Ot)
Eğirdir Elma, Buğday, Yonca(Yeşil Ot), Sofralık Domates, Gül(Yağlık)
Gelendost Elma, Arpa, Buğday, Nohut, Erik
Gönen Arpa, Elma, Sofralık Domates, Yonca (Yeşil Ot), Şekerpancarı
Keçiborlu Macar Fiği, Arpa, Buğday, Yonca (Yeşil Ot), Gül (Yağlık)
Merkez Sofralık Domates, Arpa, Yonca (Yeşil Ot), Elma, Karanfil
Senirkent Elma, Şekerpancarı, Kurutmalık Üzüm, Kiraz, Barbunya Fasulye
Sütçüler Sofralık Domates, Elma, Buğday, Dolmalık Biber
Şarkikaraağaç Şekerpancarı, Mısır (Sirajlık), Macar Fiği, Buğday, Elma
Uluborlu Elma, Sofralık Domates, Kiraz, Kuru Soğan, Vişne

Yalvaç Yonca, Buğday, Arpa, Sofralık Domates, Elma
Yenişarbademli Mısır (Sirajlık), Elma, Yonca, Macar Fiği, Kiraz

   Isparta ili, Türkiye’nin elma üretiminin 1/5’ini sağlamak-
tadır. Elma bahçelerinin en yoğun bulunduğu yerler; Eğir-
dir başta olmak üzere Gelendost, Isparta Merkez, Senir-
kent, Gönen, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey’dir. Yetiştirilen 
başlıca elma çeşitleri starking, bodur starking, golden ve 
bodur goldendir. En fazla elma ihracatı Avrupa ve Arap 
ülkelerine yapılmaktadır.

   Isparta’nın kiraz üretiminde başlıca ilçeler Uluborlu, Se-
nirkent ve Atabey’dir. Yöre halkı arasında Napolyon kirazı 
adı verilen kiraz uzun saplı ve kalitelidir. Üretilen kirazla-
rın büyük bölümü Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilmek-
tedir. 

   Türkiye’de ekonomik anlamda lavanta tarımı Kuyucak 
başta olmak üzere Kuşcular ve Çukurören köylerinde, Ke-
çiborlu yöresinde yapılmaktadır. Lavanta bitkisinin ekono-
mik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçeğinden 
ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada tica-
reti en fazla yapılan on beş uçucu yağdan biridir. Lavanta 
ilk olarak 1975 yılında gül tüccarlarından Zeki Konur tara-
fından Fransa’ya yapılan bir ziyaret sonrası bölgeye geti-
rilmiştir. Lavanta üretimi öncelikle hobi amaçlı başlamıştır. 
90’lı yıllardan sonra ticari olarak üretime geçilmiştir.

Elmacılık

Kirazcılık

Lavantacılık

Sebze Üretimi
   En fazla üretimi yapılan sebzeler; domates, taze fasulye, salatalık ve patlıcandır. 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2017 verilerine göre şehrimiz merkez ve ilçelerinde-
ki mevcut sebze, meyve ve tahıl üretimi Tablo 4.2’de verilmiştir.

 B   A  
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Isparta’da Hayvancılık
   Tarımsal uğraşlar arasında bulunan hayvancılık da Isparta ve yöresinde oldukça önem-
lidir. Şehrimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvancılığının her tür-
lüsü yapılmaktadır. Keçiborlu’nun Kılıç ve Senir kasabaları başta olmak üzere Merkez 
ve Gelendost ilçelerinin bazı köylerinde besihaneler bulunmaktadır. Bu besihanelerde 
kesim ve bilinçli büyükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır. Aynı zamanda yerli koyun ve 
kıl keçisi de Isparta halkının önemli geçim kaynaklarındandır. Hayvancılığın yoğun olarak 
yapıldığı ilçeler Yalvaç, Şarkikaraağaç, Senirkent, Merkez ve Sütçüler’dir.
   Göller yöresinin merkezi konumundaki şehrimizde su ürünleri avcılığı ve üreticiliği de 
önemlidir. Özellikle Eğirdir Gölü başta olmak üzere şehrimizde bulunan diğer göllerden 
elde edilen su ürünleri; tatlı su ıstakozu (kerevit), tatlı su levreği (sudak) ve sazandır. 
Şehrimizde göllerden başka akarsu kaynaklarının da elverişliliği sayesinde kültür ba-
lıkçılığı da oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Isparta’da sayısı günden güne artan 34 
alabalık tesisi bulunmaktadır.

   Şehrimize ait 2002-2017 hayvancılık istatistikleri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
verileri Tablo 4.3’te verilmiştir.
Tablo 4.3 Isparta Hayvancılık İstatistikleri

Gösterge 2002 2017 Değişim 
(%)

Türkiye 
2017

Isparta 
2017

Oran 
(%)

Sıra

Büyükbaş 62.413 133.654 114 16.105.025 133.654 0.83 50
Küçükbaş 312.638 418.653 34 44.312.308 418.653 0.94 39
Kanatlı Hayvan 199.549 392.946 97 348.143.754 392.946 0.11 57
Arılı Kovan 22.562 29.232 30 7.991.072 29.232 0.37 6522.562 29.232 30
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Isparta’da Ormancılık
   Isparta ilinin %40’lık alanının ormanlık olması, ormancılık sektörünü önemli hale getir-
miştir. Bu sektörde 180 civarında işletme olup yaklaşık 170.000 m³ lük kereste işleme 
kapasitesi vardır. Kereste ve ağaç ürünleri sanayisinin 2009 yılı cirosu yaklaşık 140 mil-
yon TL ve ihracatı ise 13 milyon dolardır. Bu sektörde 1000’in üzerinde istihdam vardır. 

Isparta’da Halıcılık
   El halısı dokumacılığı, 1958-1975 yılları ara-
sında hızlı bir gelişim göstermiş ve bu yıllarda 
Isparta ekonomisine damgasını vurmuştur. 1958 
yılında şehrimiz ve çevresinde 13.363 tezgâh-
ta 453.673 m² halı, 28 bin çalışan tarafından 
dokunurken, bu rakamlar 1972 yılında maksimum 
seviyeye çıkmış ve 43.400 tezgâhta 93.700 çalı-
şan tarafından 2 milyon m² halı dokunmuştur. Bu 
yıllardan sonra makine halısının imalatı ve kulla-
nımının artması nedeniyle el halısı dokuma sek-
törü inişe geçmeye başlamıştır. 1989 yılında 20 
bin tezgâhta 500 bin m², 2002 yılında ise 300 
bin m² halı dokumuştur. Bununla birlikte halı 
yıkamacılığı, kırkımcılığı ve halı ipliği boyacılığı 
gibi çeşitli yardımcı sanayi kolları da gün geçtik-
çe gerilemiştir.

   Halılar, göller ve güller diyarı olarak bilinen şehrimiz zamanla önemli bir eğitim, kültür, 
sağlık, turizm, tarım ve sanayi şehri haline gelmiştir. Şehrimizde geleneksel halıcılığın 
devamı olan tekstil sanayi olmak üzere gül, gıda ve orman ürünleri işleme tesisleri; taş ve 
toprağa dayalı sanayi bulunmaktadır. Isparta tekstil sanayi son yıllarda kumaş, trikotaj 
ipliği, battaniye, hazır giyim ve yan sanayi imalatı alanlarında gelişme göstermektedir.
   Dericilik sektöründe şehrimiz merkezindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 
2,5 milyon adet küçükbaş hayvan derisi işlenerek ayakkabı astarı (meşin) ve yüzlük deri 
(vidala) üretimi yapılmaktadır. Yalvaç ilçesinde de büyükbaş ve küçükbaş hayvan deri-
si işlenmektedir. Mermer ürünleri sektörü, 2011 yılında şehrimizde gelişme gösteren 
başlıca sektör olup çok sayıda mermer ocağı işletmesi açılmıştır. Buralardan çıkarılan 
mermerlerin tamamına yakını ihraç edilmektedir.
   Gıda ve tarım ürünleri sektöründe; şehrimizde un ve unlu mamuller, meşrubat, meyve 
suyu ve konsantresi, su ürünleri, süt mamulleri, kuruyemiş, et mamulleri üretimine yöne-
lik sanayi kuruluşları dikkat çekmektedir. Enerji, metal ve demir ürünleri sanayi sektö-
ründe elektrik, sanayi ve tarım makineleri üretimi yapılmaktadır.
   Şehrimizin sanayisinde başlıca çimento ve klinker, mermer, kereste ve ağaç ürünleri, 
tekstil ipliği ve tekstil ürünleri, mobilya ve döşemelik kumaş, lambri, gıda maddeleri ve 
içecek, katı yakıtlı kalorifer kazanı, sunta üretimi, deri üretimi, gül ürünleri, kozmetik 
ürünleri görülmektedir.
   

Isparta’da Sanayi
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Isparta’da Ticaret
   Göller yöresinin önemli yerleşim alanlarından biri olan Isparta, kendi ilçeleri ve köy-
leri yanında Burdur, Afyonkarahisar, Antalya ve Konya illeri ile önemli ticari ilişkilere 
sahiptir. Şehrimizde elma, kiraz, kayısı, gül ve tahıl gibi tarımsal ürünler, taş ve toprağa 
dayalı ürünler (özellikle mermer), orman ve ağaç sanayisine dayalı ürünler, meyve suları 
ve konsantreleri, tekstil ipliği gibi sanayi ürünleri il içi ve il dışı ticarete konu olan en 
önemli ürünlerdir. Ürettiği kaliteli ürünlerle şehrimiz, ihracatta da önemli gelişmeler 
göstermiştir. Isparta’nın başlıca ihracat kalemlerini su ürünleri (balık-kerevit), meyve 
suyu-konsantresi, salça, pamuk-yün ipliği, trikotaj ipliği, el örgü ipliği, hazır giyim, halı, 
yonga levha, tüfek dipçiği, çimento, klinker, barit, mermer fayansı, gül yağı, gül konkre-
ti, elma ve kiraz gibi ürünler oluşturmaktadır. 
Isparta’da Madencilik
   Isparta ili ve çevresinde MTA (Maden Tetkik ve Arama) Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan çalışmalarda endüstriyel ham madde, metalik maden ve enerji ham maddelerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Sektörün şehrimiz ekonomisine katkısı çok büyüktür. Şehri-
mizde mevcut olan madenler ve bu madenlerin bulunduğu yerler Tablo 4.4’ da verilmiştir.

A B  
ALUMİNYUM Şarkikaraağaç Sahaları, Bağkonak Sahası, Yalvaç Sahaları

BAKIR-ÇİNKO Sütçüler-Karakilise Sahası
BARİT Isparta-Şarkikaraağaç-Felepınarı-Oyuk Tepe Sahası
KROM Sütçüler-Kızıltepe Sahası
KÜKÜRT Isparta-Keçiborlu Kükürt Sahaları
MANYEZİT Şarkikaraağaç-Kötürnek Yaylası
MERMER Atabey (İslamköy, Gökçeli), Eğirdir (Belence) Sahaları
POMZA Isparta İli Merkez Gölcük  Sahaları

Tablo 4.4 Şehrimizde Mevcut Madenler ve Bulunduğu Yerler

A A A    A  A A A
Turizm
   Antik çağlara kadar uzanan binlerce yıllık tarihi, tarihî eserleri, otantik Türk kültür 
ve folklorik özellikleri ve büyüleyici doğal güzellikleriyle, çok zengin flora ve faunaya 
sahip olan şehrimiz; Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde sürekli gelişen önemli bir tarih, 
kültür ve turizm şehridir.
   Isparta ve çevresi, turizmin dört mevsim yapılabildiği ve her türlü tabiat sporlarına 
meraklı konuklarına seçenekler sunan bir bölgedir. Isparta ve çevresi; kayak, yüzme, ta-
biat yürüyüşleri, yamaç paraşütü, dağcılık, ip inişi, mağaracılık, avcılık, binicilik, bisiklet, 
sörf, foto safari gibi çok geniş bir yelpazede turizm potansiyeline sahiptir.

Görsel 4.2 Eğirdir Altınkum Plajı
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   Şehrimiz hakkında verilen ekonomik bilgiler ışığında sanayi, ulaşım ve ticaret gibi alan-
lardaki faaliyetlerin yapıldığı yerler daha çok şehir ve ilçe merkezleridir. Bu da nüfusun 
buralarda yoğunlaşmasında etkili olmuştur.
   Kırsal alanlarda ise tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin daha çok yapılması 
nedeniyle nufüs yoğunluğunun azlığı dikkat çekmektedir.

Tablo 4.5 Isparta’da Ekonomik Yönden Gelişime Açık Alanlar

  ınıf içerisinde dört kişilik gruplar oluşturunuz.
  Aşağıdaki sorularla beyin fırtınası yaparak bir rapor 
oluşturunuz. 

kulu bitirdiniz ve sevdiğiniz üç arkadaşınızla beraber 
bir iş kurmayı planlıyorsunuz.
 angi sektörü seçersiniz
 e kadar bir yatırımla bu işe başlamayı 

düşünürsünüz
 üşündüğünüz iş için sparta nın hangi bölgesi daha 

uygun olur
 Bu iş ile neleri gerçekleştirmeyi hedeflersiniz

  ınıf içerisinde dört kişilik gruplar oluşturunuz.
  Aşağıdaki sorularla beyin fırtınası yaparak bir rapor 
oluşturunuz. 

kulu bitirdiniz ve sevdiğiniz üç arkadaşınızla beraber 
bir iş kurmayı planlıyorsunuz.
 angi sektörü seçersiniz
 e kadar bir yatırımla bu işe başlamayı 

düşünürsünüz
 üşündüğünüz iş için sparta nın hangi bölgesi daha 

uygun olur
 Bu iş ile neleri gerçekleştirmeyi hedeflersiniz

2

  l sanatlarını ve zanaatları 
araştırınız. eknolo ideki 
gelişmelerin bunlar üzerindeki 
etkisiyle ilgili çıkarımlarda 
bulununuz.

  l sanatlarını ve zanaatları 
araştırınız. eknolo ideki 
gelişmelerin bunlar üzerindeki 
etkisiyle ilgili çıkarımlarda 
bulununuz.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

sparta da konomik önden elişime Açık Alanlar
   ▪ Organik Tarım ve Ürünleri Sanayi
   ▪ Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Ekimi ve Sanayisi Yatırımları
   ▪ Kesme Çiçek Ambalaj ve Muhafazası Sanayi
   ▪ Et ve Süt Ürünleri Sanayi
   ▪ Kozmetik Ürünleri
   ▪ Ağaç İşleri
   ▪ Madencilik, Mermercilik
   ▪ ARGE Merkezleri

Isparta’da Ekonomik Yönden Gelişime Açık Alanlar
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KONU 2- ISPARTA’DA EL SANATLARI VE ZANAATLARKONU 2- ISPARTA’DA EL SANATLARI VE ZANAATLAR

ehrimde görülen geleneksel 
el sanatlarını ve zanaatları 
öğreneceğim.  

NE ÖĞRENECEĞİM??
  Türk Dil Kurumu sözlüklerinden 
“el sanatları” ve “zanaat” 
sözcüklerine bakınız. vinizde el 
sanatı ya da zanaat ürünü 
olabilecek eşyaları defterinize 
yazınız. 

  Türk Dil Kurumu sözlüklerinden 
“el sanatları” ve “zanaat” 
sözcüklerine bakınız. vinizde el 
sanatı ya da zanaat ürünü 
olabilecek eşyaları defterinize 
yazınız. 

KONUYA HAZIRLIK

A A A  A A A   A AA A

   Geleneksel Türk el sanatlarının tarihi çok eski devirlere kadar uzanır. Orta Asya’dan 
Anadolu’ya uzanan göçebe hayatın ve yaşam biçiminin özellikleri işlemeler ve motiflerle 
çadır, halı, kilim, eyer takımları ve elbiselerde hayat bulmuştur. Anadolu’ya ve sonrasın-
da Isparta’ya yerleşen Türk boyları burada karşılaştıkları örnekleri ve yöntemleri kendi 
anlayışlarıyla bağdaştırmışlardır. Dolayısıyla şehrimizde devam ettirilen zanaatları ve el 
sanatlarını tanımak önemli ve gereklidir.
   Yakın tarihlere kadar Isparta’da dikiciler, mestçiler, pabuççular, yemeniciler, çizmeci-
ler, çarıkçılar, semerciler, mumcular, yağcılar, sabuncular, urgancılar, kendirciler, cez-
veciler, bakırcılar, kavaflar, demirciler, çilingirler, oymacılar, marangozlar, bıçakçılar,

anaat  el emeği gerektiren ve büyük ölçüde öğrenimle 
birlikte beceri ve deneyime dayanarak gerçekleştirilen kü-
çük ölçekli üretimdir.

l sanatları  el tezgâhlarında bir yardımcı araç kullanarak 
yapılan işlerin hepsidir.

anaatçı  belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edi-
nen emekçiye denir.
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Halıcılık
   Isparta halıcılığı eski bir tarihe sahiptir. 12. yüzyıldan itibaren önemli miktarda Türk-
men nüfusunu barındıran Isparta ve çevresinde, meşhur Türkmen halılarını dokuyarak 
komşu ülkelere ihraç edebilen eski bir ticari dokuma geleneği bulunmaktadır. 
   Isparta halı dokumacılığının ilk defa 1891 yılında Babanzade Mustafa Zihni Paşa za-
manında teşkilatlanarak köylere kadar yayıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışma uzun 
ömürlü olmamıştır. Daha sonra Etirelizade Mehmet Efendi, Doktor Bodasaki ve Tarihçi 
Böcüzade Süleyman Sami, Cumhuriyet öncesi Isparta halıcılığını geliştiren ve bölgeye 
yerleştiren kişilerdir. Bu kişiler, Isparta’da sürgün bulunan Hacik Usta ile İzmir’de bu-
lunan Ispartalı Agapoğlu ve oğullarıyla ilişki kurarak Isparta’da Şark Halı Kumpanyası’
nın kurmuştur. 1890’lı yıllardan 1930’lara kadar bölgede Şark Halı Kumpanyasının orga-
nizasyonu ile üreticilere yün ip, boya ve desen verilerek en ücra köylere kadar halıcılık 
götürülmüştür. Bu dönemde üretilen halıların desenleri ticari albeniye göre Uşak, Here-
ke, İran halılarından uyarlanmıştır. Bu halıları dokuyan kişiler, üretilen halı desenlerine 
halının desen kompozisyonlarına göre bazı isimler vermişlerdir. Bunlar: Kandahar, Üzüm-
lü, Saatli, Hançerli, Bademli, Şimşekli, Ağaçlı, Beşir, Elvan, Goblen, Goncalı, Çelenkli gibi 
isimlerdir. 

nalbantlar, saraçlar, keçeciler, mutaflar, hasırcılar vb. zanaat kollarının olduğu bilinmek-
tedir. Ancak bu zanaatların çoğu ya sanayi ve teknolojideki gelişmelere direnememiş 
ya da ekonomik olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Bu zanaatların her birinin önceleri 
arastaları, sokakları, pazarları varken günümüzde bağımsız iş yerlerinde sürdürüldüğü 
görülmektedir. Sürdürülebilirliği azalan bu meslekler son temsilcilerinin elinde yürü-
tülmeye devam etmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır: halıcılık, kilim dokumacılığı, 
terzilik, yorgancılık, oyacılık, semercilik, at arabası yapımı, dericilik, bakırcılık,  demir-
cilik, oto tamirciliği, sıhhi tesisatçılık, elektrik tesisatçılığı, taş işlemeciliği, çömlekçilik, 
saatçilik, çorapçılık, keçecilik, ağaç oymacılığı, kaşıkçılık, dülgerlik, duvar işçiliği, hasır 
ve süpürge dokumacılığı, kasaplık, sütçülük, otacılık ve aktarlıktır.

   Halıcılığın yaygınlaşmasıyla köylerde, evlerde, ıstar denilen halı tezgahları kurulmuş-
tur. Istar iki yassı tahtanın bir üst, bir alt tarafına takılan “top” denilen yuvarlak ağaç-
larla yapılır.

Görsel 4.3 Isparta Halısı Görsel 4.4 Isparta Halı Tezgahtarları
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   Isparta ilinde keçeciliğin yapıldığı tek yer Yalvaç ilçesidir. Yalvaç’ta sayıları giderek 
azalan sekiz tane keçeci bulunmaktadır. Keçeden kepenek, yolluk, yelek ve duvara asmak 
için minyatür keçeler gibi eşyalar yapılır. Hasırdan oluşan kalıbın (1.8 m x10 m) üzerine 
boyanmış şerit keçe şeklindeki parçalar ile “nakış” denilen motifler döşenir. Bu motif-
lerin üzerine şifon makinesine atılmış kuzu yünleri “çırpı” denilen aletle serilir. Hasır 
kalıba döşenen yünlerin üzerine tas ve süpürge yardımıyla su serpildikten sonra hasır 
kalıp rulo şeklinde toplanır, iple sıkı sıkıya bağlanır ve tepme makinesine konulur. Tepme 
makinesi bunu bir saat teper. Ham keçe haline gelen yünün kenarları pürçüklü olur. Bu 
pürçüklü kenarları düzeltmek için “kapaklama” denilen bir işlem yapılır. Bunun için hasır 
kalıp açılır. Pürçüklü kenarlar tersine kıvrılarak hasır kalıp tekrar rulo şeklinde toplanır 
ve iple bağlanır. Bu vaziyette hasır kalıp tekrar tepme makinasına konularak iki saat 
tepilir. Tepme makinasından çıkarılan hasır kalıp bu sefer pişirme makinasına konularak, 
en az 2-4 saat kaynamış su ile pişirilir. Pişirme işlemi bittikten sonra keçe kalıptan çıka-
rılarak kuruması için asılır. 
   Keçelerde kullanılan motifler koyungözü, kıvırma, tavan arası, üçleme, dörtleme gibi 
motiflerdir. Keçelerde kullanılan renkler genellikle siyah, mavi ve kırmızıdır.

Keçecilik

Görsel 4.5 Isparta Keçecilik Örneği

   Yörede geleneksel metotlarla halen yapılmaya devam eden yorgancılık, ayakkabı ima-
latçılığı, dericilik, bıçakçılık, kalaycılık, bakırcılık, çömlekçilik, sobacılık, demircilik gibi 
zanaatlar ve el sanatları da bulunmaktadır. Özellikle il merkezi ile Yalvaç ilçesinde deri 
işlemeciliği sanayileşmeye doğru giden zanaatlar arasındadır. Deriden çanta, kemer, 
anahtarlık, cüzdan, toka gibi malzemeler işlenerek yapılmaktadır. 
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  Aşağıdaki görseller ile           
ilgili el sanatlarının ve 
zanaatların isimlerini 
eşleştiriniz. 

  
ilgili el sanatlarının ve 
zanaatların isimlerini 
eşleştiriniz. 

1

alıcılık

emercilik

ericilik

organcılık

eçecilik
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 A  
 
1.50x40 cm ebadında iki parça kumaş,
2.Bir paket pamuk (50 gr.)
3.Orta boy dikiş iğnesi
4.İplik

1.50x40 cm ebatlarında iki farklı dikdörtgen kumaş parçasını üst 
üste gelecek şekilde birleştiriniz.
2.Üç kenarını dikiniz. 
3.Pamukları ince bir tabaka oluşturacak şekilde içine döşeyiniz. 
4.Tüm kenarları dikiniz.
5.Yüzeyi,pamuğun kumaş içerisinde kaymamasına özen göstererek 
eşit aralıklarla baklava deseni oluşacak şekilde dikiniz.
6.Dikmiş olduğunuz baklava deseninin kesişim noktalarını boncuk 
veya düğme tutturarak süsleyebilirsiniz.

  Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
kendi yorganınızı yapınız. 

2

  sparta nın urizme atkıları  
konusunda yer alan “ eleskop 
apalım” deneyinin malzemelerini 

öğretmeninizin rehberliğinde 
hazırlayınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

Malzemeler:

Yapılış:
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ehrimin turizme katkıları 
hakkında bilgi sahibi 
olacağım.   ??NE ÖĞRENECEĞİM

  Aşağıda şehrimizin doğal ve kültürel 
güzelliklerine ait bazı görseller verilmiştir. 
Bu turistik yerlerden hangilerini duydunuz 
ya da hangilerine gittiniz  Bu turistik yerler 
hakkında neler biliyorsunuz  Bilgilerinizi ve 
deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.   

KONUYA HAZIRLIK

   Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı “İllerde Yaşam Endeksi” çalışmasına göre 2015 
yılında Türkiye’nin en yaşanabilir şehri Isparta seçilmiştir. Birçok doğa sporuna uygun 
iklim şartlarına sahip Isparta, turizm potansiyeli oldukça yüksek bir şehirdir. Türki-
ye’nin gül bahçesi olan şehrimiz, gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretiminde dünyanın önde 
gelen endüstri merkezlerindendir. Aynı zamanda Türkiye’nin meyve bahçelerinden biri 
olan şehrimiz, ülkemizin elma ve kiraz üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Isparta 
Yedi Renkli Göl olarak bilinen ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü ile de 
ünlüdür. 

Zindan 
Mağarası

Yazılı Kanyon 
Tabiat Parkı

Kuyucak Lavanta 
Bahçeleri

Kızıldağ Millî 
Parkı

Süleyman Demirel 
Külliyesi

Video 
görseldeki
 telefonun 
içindedir

Yandaki karekodda verilen şehrimizin turizm güzelliklerini anlatan vi-
deoyu izleyiniz.

KONU 3- ISPARTA’NIN TURİZME KATKILARI

A A   

   Isparta kış turizminde Davraz Kayak Merkezi ile, bahar ve yaz aylarında 
mis kokulu gül, zambak ve lavanta bahçeleriyle yerli ve yabancı turistlerin 
dikkatini çekmektedir. Ayrıca Kızıldağ Millî Parkı sağlık turizminde önemli 
bir yere sahiptir. Halılarıyla da ünlü olan güller ve göller diyarı şehrimizde 
tarihi, dinî, kültürel ve doğal birçok güzellik bulunmaktadır.İl merkezinde 
ve ilçelerimizde bulunan görülmeye değer turizm merkezleri hakkında bil-
gi sahibi olmaya hazır mısınız?
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   Geçmiş zamanlardan günümüze kadar farklı dinlere 
ve kültürlere de ev sahipliği yapan Isparta’da birçok 
dinî mekân bulunmaktadır. Ulu Cami, Mimar Sinan Ca-
misi, İplikçi Camisi ve Kavaklı Cami şehrimizin merke-
zinde bulunan tarihi camilerimizdendir. Şehrimizde 
ayrıca tarihi bir yapıya sahip olan Aya Payana ve Aya 
Yorgi kiliseleri de bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi’n-
de 1561 yılında inşa edilen Firdevs Bey Bedesteni, ka-
palı çarşı olarak hala kullanımda olan kayıtlı bir kültü-
rel mirastır. 16 dükkandan oluşan tarihi Üzüm Pazarı 
da Isparta halkının en çok alışveriş yaptığı yerlerden 
biridir. 

   Isparta merkezine 26 km uzaklıkta bulunan Davraz Dağı, 2635 metre yüksekliktedir. 
Profesyonel ve amatör kayakçılar 23 kilometreye ulaşan parkurlarda Eğirdir Gölü man-
zarası eşliğinde, dört ay süresince kayak yapabilmektedir. Davraz Dağı’nda yaz ayların-
da futbol, dağcılık, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, trekking, jeep safari gibi spor dalları 
da yapılabilmektedir. Ayrıca futbol takımları yaz aylarında Davraz Kayak Merkezi’ni 
kamp alanı olarak tercih etmektedir. Yılda 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan kayak 
merkezinde konaklama için üç tane tesis bulunmaktadır.  Türkiye’deki en önemli kayak 
merkezleri arasında yer alan Davraz Kayak Merkezi şehrimizin yükselen turizm değer-
lerindendir. 

Yandaki karekodda verilen Davraz Kayak Merkezi’ni anlatan videoyu izleyiniz.

   Isparta merkezde tescilli olan dört tane anıt ağaç bulunmaktadır.  Şehrimizin tarihi 
ve kültürel değerlerini yansıtan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnoğrafya Müzesi ve Isparta 
Müzesi şehir merkezinde bulunan müzelerimizdir. Şehrimizde günübirlik eğlenme, din-
lenme ve spor ihtiyaçlarının karşılanabileceği birçok mesirelik alan vardır. Ayazmana, 
Kirazlıdere, Gökçay ve Milas mesirelikleri şehrimizin merkezinde bulunmaktadır. Gölcük 
Gölü Tabiat Parkı ise Isparta’ya 12 km uzaklıkta olup eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra 
volkanik göl olma özelliğiyle ünlü doğal bir alandır. 

Görsel 4.6 Firdevs Bey Bedesteni

Davraz Kayak Merkezi

Video 
görseldeki
 telefonun 
içindedir
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   Isparta’ya 61 km uzaklıkta bulunan Anamas Dağları’nın eteklerine kurulmuş olan ilçede 
en önemli turistik alan Zindan Mağarası’dır. Kybele, Eurymedon, Tynada ve Timbriada 
tarihi mekanlarıyla birlikte Yaka Kanyonu da ilçede bulunan doğal güzelliklerdendir. Ak-
su’ya 7 km uzaklıkta bulunan Başpınar Mesirelik Alanı yürüyüş yapabileceğiniz, bisiklete 
binebileceğiniz ve çadır kurarak doğanın güzelliklerini yaşayabileceğiniz bir tabiat par-
kıdır. Sorgun Yaylası, Çayır Yaylası ve Köprü Çayı Aksu ilçesinde görülmeye değer güzel-
liklerdir. Aksu Baraj Gölü çevresinde birçok alabalık tesisi bulunmaktadır. 

A

   Aksu ilçesinin 2 km kuzeydoğusunda, Aksu Çayı vadisinde 
bulunan mağara, 765 m uzunluğundadır. Sarkıt ve dikitlerin 
bolca bulunduğu ve halen yarı aktif olan mağara tamamen 
aydınlatılmıştır. Mağara girişinde tarihi Roma köprüsü ve 
Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) mozaikleri bulunmaktadır. 
Zindan Mağarası Romalılardan bu yana bilinen bir mağara-
dır.  Mağara içindeki damlataş oluşumları ve mağara içinden 
küçük bir derenin akması sonucu oluşan doğal hamam, mağa-
raya  ilginç bir doğa görünümü vermektedir.

        A AB

   Isparta’ya 23 km uzaklıktaki ilçede bulunan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma 
Müzesi, turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Ayrıca Gazi Ertokuş 
Medresesi, Feyzullah Paşa Camisi ve Seleukeia Sidera Antik Kenti ilçenin önemli tarihi 
ve kültürel alanlarındandır. Geç bayatlayan özelliği ile bilinen İslamköy ekmeği ilgi çeken 
yöresel bir tattır. İlçede, binicilik sporu tutkunları için çok sayıda tesis bulunmaktadır. 
Bayat köyünde bulunan tepede yamaç paraşütçülüğü faaliyeti yapılabilmektedir.

Görsel 4.7 Eurymedon Kutsal Alanı Görsel 4.8 Tynada Görsel 4.9 Yaka Kanyonu

Görsel 4.10 Zindan Mağarası

Görsel 4.11 Gazi Ertokuş Medresesi

Zindan Mağarası

120120
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   Müze, Atabey ilçesine 1 km uzaklıkta bulunan İslamköy’dedir. 16.000 m2’lik alana ku-
rulan külliyede Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in 
ailesine ve çalışma dönemine ait fotoğraflar, anılar, eşyalar ve plaketler sergilenmekte-
dir. 

Görsel 4.12 Süleyman Demirel Balmumu Heykeli Görsel 4.13 Süleyman Demirel Demokrasi ve 
Kalkınma Müzesi

Görsel 4.14 Eğirdir Kalesi

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

      
  
   Isparta’ya 34 km uzaklıkta bulunan ilçe, mavinin yedi farklı tonunu sergileyen Eğirdir 
Gölü çevresindeki Altınkum ve Bedre Koyu plajlarıyla sıcak yaz aylarında Isparta hal-
kının serinleme alanlarıdır. Eğirdir Kalesi ve Akpınar köyü, Eğirdir Gölü manzarasını en 
güzel şekilde seyredebileceğiniz yerlerdendir. Gölde yetişen su ürünlerinin yanı sıra 
Eğirdir elmaları, ilçenin eşsiz lezzetlerindendir. Doğa turizminin ve spor faaliyetlerinin 
birçok çeşidine imkan sağlayan Eğirdir ilçesi, ülkemizde cittaslow (sakin şehir) seçilen 
17 ilçeden biridir. Hızırbey Camisi, Dündar Bey Medresesi, Eğirdir Kalesi, Prostanna 
Antik Kenti, Baba Sultan Türbesi, Barla köyü ve Aya Stefanos Kilisesi ilçedeki tari-
hi yerlerdir. Benzersiz güzellikteki kıyı şeritleri, Eğirdir’de rastlayabileceğiniz Apollon 
kelebeği ve İpek Yolu’na tanıklık eden tarihi kalıntıları ile Eğirdir, şehrimizin görülmeye 
değer ilçelerinden biridir. Yeşilada, Canada, Hoyran Boğazı, Kovada Gölü Millî Parkı ve 
Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ilçenin doğal güzelliklerindendir. İlçeye ait kültürel 
faaliyetlerden biri de tarihi Pınar Pazarı’dır. 800 yılı aşkın süredir Eğirdir ilçesi Pınar 
Pazarı Mahallesi’nde kurulmaktadır. Temmuz ayının sonundan itibaren 14 hafta açık olan 
pazarda et ürünleri, meyve, sebze, züccaciye ürünleri ve giyim eşyaları satılmaktadır. 

Eğirdir ilçemizin turizm güzelliklerini 
anlatan videoyu aşağıdaki karekoddan 
izleyiniz.
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   24 km uzaklıkta bulunan Kovada Gölü benzersiz bir 
bitki varlığına sahiptir. 1970 yılında millî park ilan edilen 
3035 metrelik parkta yürüyüş, manzara seyretme ve 
kuş gözlemciliği yapılabilmektedir. Park alanında Kovada 
Gölü bölgesinde yaşayan hayvan çeşitliliğini anlatan bir 
de müze bulunmaktadır.

                           

   Isparta’ya 80 km uzaklıkta, Eğirdir Gölü çevresinde bulunan ilçemiz elmalarıyla ünlü-
dür. 1176 yılında yapılan Miryakefalon Savaşı’nın bir bölümü Gelendost Ovası’nda geç-
miştir. Tarihi Afşar Camisi, Abdulgaffar Camisi ve Yeşilköy sınırlarında bulunan Ertokuş 
Kervansarayı ilçenin önemli kültür yapılarındandır. 

AKLIMDA BULUNSUN
  “ akin ehir” anlamına gelen ittaslo   
yılında talya da kurulmuş uluslararası bir beledi-
yeler birliğidir. üfusun . in altında olduğu 
kentler  çevre  altyapı  turizm gibi toplam  
alanda değerlendirilen kriterlerle “cittaslo ” 
ünvanına sahip olabilmektedir. ünya da  ülke  
ülkemizde  farklı kent ittaslo  Birliğine 
üyedir. limizde ğirdir ve alvaç ilçeleri bu 
ünvana sahiptir. 

Kovada Gölü Millî Parkı

Görsel 4.15 Kovada Gölü Millî Parkı
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   Gülleriyle ünlü ilçe, Isparta’ya 24 km uzaklıktadır. Mayıs ve haziran aylarında devam 
eden gül toplama döneminde Güneykent kasabasında Gül Festivali düzenlenmektedir. 
Ziyaretçiler Güneykent’te mis kokulu gül bahçelerini, Türkiye’nin ilk ve tek Gül Müzesi’ni 
(GÜZE) ve tarihi gül fabrikasını gezebilme imkanına sahiplerdir. Yunus Emre Türbesi ve 
İğdecik köyünde bulunan Demirci Mehmet Efe Konağı ilçede bulunan diğer tarihi yapı-
lardır. 

Görsel 4.17 Demirci Mehmet Efe Konağı

Görsel 4.18 Aslanlı Çeşme

     B
   Isparta’ya 41 km uzaklıkta bulunan Keçiborlu son yıl-
larda gül, lavanta ve zambak bahçeleri ile turistlerin 
ilgi odağı haline gelmiştir. Mayıs ayında mis kokan gül 
ve zambak bahçelerini gezen ziyaretçiler pembenin ve 
morun değişik tonlarını görebilmektedir. Temmuz ayın-
da ise ilçe lavanta bahçeleri ile tekrar mora bürünerek 
çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ulu Cami, İncesu 
köyünde bulunan cami ve Aslanlı Çeşme ilçedeki önemli 
tarihi yapılardandır. 

Isparta gülünü anlatan videoyu 
yandaki karekoddan izleyiniz.

AKLIMDA BULUNSUN
  uyucak köyünde  dekarlık 
alanda yetiştirilen lavanta  ürkiye 
üretiminin   ını oluşturmaktadır.   
öyümüzü  yılında  bin kişi 

ziyaret etmiştir. 

Lavanta kokulu köyü anlatan videoyu yandaki karekoddan izleyiniz.
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  sparta nın turizm güzel-
liklerinden olan gül  lavanta ve 
zambak bitkilerine ait çizimleri 
boyayınız.

  sparta nın turizm güzel
liklerinden olan gül  lavanta ve 
zambak bitkilerine ait çizimleri 
boyayınız.

1

     
   Üzüm bağlarıyla ünlü olan ilçemiz, Isparta’ya 77 km uzaklıktadır. Çok sayıda tarihi 
eser bulunan ilçede, Akkeçili köyündeki Yörük Müzesi ve Uluğbey köyündeki Veli Baba 
Sultan Türbesi önemli kültürel mekânlardandır. Her yıl ağustos ayında Veli Baba Sultan 
Türbesi’nde çeşitli sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Zengin bir hayvan varlığına sahip 
olan Senirkent’te yaban hayatı av turizmi gelişmiştir. İlçenin Gelincik Dağı bölümünde 
dağcılık faaliyetleri yapılmaktadır. İlçede her yıl eylül ayında Senirkent Kültür, Sanat 
ve Üzüm Festivali düzenlenmektedir. 
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   Isparta’ya 100 km uzaklıkta bulunan ilçemiz, turizm açısından oldukça önemli bir ko-
numa sahiptir. Endemik bitki gözlemciliği, dağcılık, su sporları, kamp ve avcılık ilçede 
yapılan faaliyetlerden bazılarıdır. Her yıl temmuz ayında ilçede Dut ve Pekmez Festivali 
düzenlenmektedir. Çandır’da yetiştirilen alabalıklarıyla ünlüdür. İlçede birçok tarihi, 
kültürel ve doğal güzellikler bulunmaktadır. Adada Antik Kenti, Sefer Ağa Cami, Sığırlık 
Kaleleri ve Beydili Ekolojik Köy, ilçedeki önemli turizm merkezleridir. Tota, Söğüt, Zengi 
ve Sanlı Yaylaları ilçedeki görülmeye değer yaylalardır. Kent Ormanı Mesire Yeri, Tota 
Dağı Orman İçi Dinlenme Tesisleri ve Karacaören Barajı ilçedeki mesire alanlarıdır. 

  Sütçüler ilçesine 10 km uzaklıkta bulunur. Tarihi “Kral 
Yolu”nun da geçtiği Yazılı Kanyon’un ismini aldığı yazıt-
taki şiir, 1. yüzyılda Epiktetos tarafından yazılmıştır. 
Zengin bitki örtüsü, yemyeşil doğası, gürül gürül akan 
deresi, tarihi izleri ve alabalık tesisleriyle yerli ve ya-
bancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir yerdir. Park 
1989 yılında tabiat parkı olarak tescillenmiştir. Parka 
giden ziyaretçiler bitki örtüsü gözlemi, doğa yürüyüşü, 
fotoğrafçılık, kaya tırmanışı, kanyoning, olta balıkçılığı 
ve rafting gibi aktiviteleri yapma imkanı bulmaktadır.

   200 yıllık tarihi, doğal taşlardan ve ağaçlardan yapılan 
evleriyle ünlü olan köy, ilçeye 45 km uzaklıktadır. Beydili 
köyü 2006 yılında Eko-Kültür Köyü ilan edilmiştir. Ekolo-
jik hayata meraklı turistlerin sıklıkla uğradığı ve konak-
ladığı köy, doğal ortamıyla görülmeye değerdir. Tamamen 
doğal taş, toprak ve ağaç kullanılarak yapılan sağlıklı ev-
lerde kalan ziyaretçiler, bölgede doğal ortamda yetişti-
rilen besinlerle beslenerek doğayla uyum içerisinde ke-
yifli zamanlar geçirmektedir. 

Görsel 4.20 Adada Antik Kent Görsel 4.21 Sefer Ağa Camisi

Görsel 4.22 Yazılı Kanyon

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı

Beydili Ekolojik Köyü 
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   Isparta’ya 119 km uzaklıkta bulunan ilçe, doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok aktivi-
tenin yapılmasına imkân sağlamaktadır. İlçe sınırları içinde bulunan Beyşehir Gölü et-
rafındaki enfes manzarada kuş gözlemciliği, Kızıldağ Millî Parkı’nda bol oksijen ile doğa 
yürüyüşü, kamp-karavan ve foto-safari gibi etkinlikleri yapmak mümkündür. Şarkikara-
ağaç;  tahin helvası, köpük helva ve susamlı helvalarıyla da ünlüdür. İlçede her yıl Şarki-
karağaç Helva ve Kültür Şenlikleri düzenlenmektedir. Sultan Fatih Camisi (Cami-i Kebir) 
ve Alaca Mescit ilçede bulunan tarihi yapılardandır. Kızıldağ Millî Parkı şehrimize sağlık 
turizmi alanında katkı sağlayan doğal bir tabiat alanıdır. Beyşehir Gölü üzerinde bulunan 
adaların en büyüğü olan Mada Adası, ülkemizde üzerinde yerleşim olan tek göl adasıdır. 

   Türkiye’nin oksijen deposu olan Kızıldağ Millî Parkı ilçeye 6 km 
uzaklıktadır. 1993 yılında millî park ilan edilen Kızıldağ, bol oksijen 
üretimi ile bilinen mavi sedir ağacı ormanları ile kaplıdır. Park içe-
risinde yürüyüş yolları, piknik alanları, kamp ve çadır alanları bulun-
maktadır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen akciğer, astım, koah 
gibi solunum rahatsızlıkları olan kişiler parkta bir süre kalarak şifa 
bulmaktadır.  Zengin bir bitki varlığına sahip ormandaki bitkilerin 
% 15’i endemiktir. Beyşehir Gölü manzarasına sahip park alanı, doğa 
gözlemcilerinin de oldukça ilgisini çekmektedir.  
Kızıldağ Millî Parkı’nı anlatan videoyu yukarıdaki karekoddan izleyiniz.

   Isparta’ya 66 km uzaklıkta bulunan ilçe kiraz bahçe-
leriyle ünlüdür. İlçede her yıl Geleneksel Kiraz ve Yağlı 
Pehlivan Güreşleri Festivali  düzenlenmektedir. Alaaddin 
Cami (Ulu Cami), Apollonia Antik Kenti, Uluborlu Müzesi, 
Uluborlu Kalesi, Aslanlı Çeşme ve Cirimbolu Su Kemeri il-
çede bulunan tarihi ve kültürel yapılardır. 

Isparta’nın doğa tanıtım videosunu yandaki karekoddan izleyiniz.

Görsel 4.24 Sultan Fatih Camisi (Cami-i Kebir) Görsel 4.25 Köpük Helva

Görsel 4.26 Cirimbolu Su Kemeri

A A AA A

Kızıldağ Millî Parkı

B
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   Isparta’ya 105 km uzaklıkta bulunan ilçe, oldukça eski dönemlere dayanan tari-
hiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Pisidia Antiokheia Antik 
Kenti, Çınaraltı, Yalvaç Müzesi, Devlethan Cami, Yeni Cami ve Men Kutsal Alanı ilçe-
deki önemli tarihî ve kültürel mekanlardır. Bölgede yapılan arkeolojik kazı ve araştır-
malar sonucu elde edilen eserler Yalvaç Müzesi’nde sergilenmektedir. Yalvaç Taşevi  
Plajı ve Hoyran Gölü ilçede bulunan doğal güzelliklerdendir. Yalvaç; keçecilik, dericilik, 
semercilik, minyatür at arabası imalatçılığı gibi el sanatlarını yerinde inceleme fırsatı 
sunan ender merkezlerden biridir. Yalvaç’ta her sene Pisidia Antiokheia Kültür, Turizm 
ve Sanat Festivali yapılmaktadır. Ayrıca Yalvaç,  Eğirdir’in ardından 2012 yılında cittas-
low (sakin şehir) ünvanını alan ikinci ilçedir. 

Görsel 4.26 Cirimbolu Su Kemeri

Görsel 4.28 Devlethan Cami Görsel 4.29 Yalvaç Müzesi

Görsel 4.27 Alaaddin Cami

Görsel 4.30 Pisidia Antiokhedia
 Antik Kenti

   Sultan Alaaddin Keykubat dönemi’nde 1231 yılında inşa 
edilmiştir. Anadolu’nun ayakta kalan ve halen kullanılan en 
eski tarihi eserlerinden biridir. Camide kuzey, doğu ve 
batıya açılan üç kapı ile birlikte tek şerefeli olarak tuğla-
dan yapılmış bir minare bulunmaktadır.  

A A

Pisidia Antiokhedia Antik Kenti
   Pisidia Antiokhedia Antik Kenti ilçenin 1 km kuzeyinde 
1236 metre yüksekliğinde bir tepe üzerine kurulmuştur. 
Helenistik Dönem’de kurulan antik kentte, Roma ve Bi-
zans medeniyetlerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Pisidia 
Antiokhedia Antik Kenti ve içindeki St. Paul Kilisesi ülke-
mizdeki önemli inanç turizmi merkezlerindendir.

Alaaddin Camisi (Ulu Cami)

mizdeki önemli inanç turizmi merkezlerindendir.

AKLIMDA BULUNSUN
  lçe merkezinde bulunan  m uzun-
luğa sahip lu ınar  ağacının lü 
yıllarda dikildiği tahmin edilmektedir.       
lçede “ ınaraltı” olarak bilinen lu 
ınar çevresi  insanların çay içerek 

sohbet ettiği önemli bir merkezdir.
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   2998 m yükseliğe sahip Dedegöl Dağı; dağ yürüyü-
şü, kampçılık ve tırmanma gibi aktiviteler için çok uygun 
bir bölgedir. Her yıl mayıs ayında düzenlenen Dağcılık 
Şenliği için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen dağ-
cılar Melikler Yaylası’na kamp kurar ve Dedegöl Dağı’na 
çıkar. Melikler Yaylası çevresi endemik bitki çeşitliliği 
açısından oldukça zengindir. Dedegöl Dağı zirvesindeki 
Karagöl manzarası ve sadece Dedegöl Dağı eteklerinde 
yetişen Dedegül çiçeği ziyaretçilerin ilgi odağı haline 
gelmiştir. 

   İlçeye 8 km uzaklıkta bulunan mağara, ölçülebilen 16 
km uzunluğu ile Avrupa’nın en büyük mağarası olma özel-
liğini taşımaktadır. Mağaranın henüz sonuna kadar ulaşı-
lamamıştır. Mağaranın içinde değişik büyüklükte gölcük-
ler, şelaleler, damlataş havuzları ve büyük bir çağlayan 
bulunmaktadır. Mağara çevresinde 213 farklı bitki türü 
tespit edilmiştir.

   Isparta’ya 110 km uzaklıkta bulunan Yenişarbademli 
oldukça zengin doğal güzelliklere sahip bir ilçedir. Coğ-
rafi koşullarının uygun olması sebebiyle ilçede dağcılık, 
trekking (doğa yürüyüşü), foto-safari, jeep safari, ma-
ğaracılık, kuş gözlemciliği, kamp-karavan ve avcılık gibi 
aktiviteleri yapmak mümkündür. Kubad-Abad Sarayı ve 
Pınargözü Mağarası ilçedeki tarihî ve kültürel mekan-
lardandır. İlçede her yıl temmuz ayında Geleneksel Pı-
nargözü Kültür Şenlikleri düzenlenmektedir. Melikler, 
Ağıllıca ve Malanda yaylaları, Beyşehir Gölü ve Ağıllıca 
Mevki’nde bulunan su değirmeni ilçenin ilgi çeken güzel-
likleridir. 

A BA

Görsel 4.31 Kubad-Abad Sarayı

Görsel 4.32 Dedegöl Dağı

Dedegöl Dağı ve Melikler Yaylası

   Türkiye’nin ölçülebilen en karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyan Melikler 
Yaylası’nda 25-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği 
yapıldı. Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne Türkiye’nin dört bir yanından 2 bine yakın 
gökyüzü bilimi meraklısı davetli katıldı. Melikler Yaylası’nın eşsiz doğasında 
kamp kuran ziyaretçiler, gündüzleri doğal güzelliklerin eşliğinde uzmanlardan 
astronomi bilgileri alırken, geceleri alana kurulan gelişmiş teleskoplarla takım-
yıldızları, gezegenleri ve Ay’ı gözlemleme fırsatı buldu. Siz de seneye ailenizle 
birlikte Melikler Yaylası’nda kamp kurarak Gökyüzü Şenliği’ne katılabilirsiniz. 

Melikler Yaylası’nda Gökyüzü Şenliği

Pınargözü Mağarası
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  ehrimizin aşağıda verilen turistik 
yerlerini turizm çeşitlerine göre 
sınıflandırınız ve tabloya işaretleyiniz. 

  ehrimizin aşağıda verilen turistik 
yerlerini turizm çeşitlerine göre 
sınıflandırınız ve tabloya işaretleyiniz. 2

Sağlık 
Turizmi

Kış 
Turizmi

Mağara 
Turizmi

Eko 
Turizm

Dağcılık 
ve Spor 
Turizmi

Kıyı 
Turizmi

Kültür 
Turizmi

Kuş 
Gözlemciliği 
Turizmi

Davraz 
Kayak 
Merkezi

Kızıldağ 
Milli Parkı

Beydili 
Ekolojik Köyü

Zindan 
Mağarası

Kovada 
Gölü Milli 
Parkı

Dedegöl 
Dağı Melikler 
Yaylası

Bedre 
Koyu Plajı

Süleyman 
Demirel 
Demokrasi 
ve Kalkınma 
Müzesi
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  Listede verilen malze-
meler ile yönergeyi 
takip ederek basit bir 
teleskop modeli yapınız. 

meler ile yönergeyi 
takip ederek basit bir 
teleskop modeli yapınız. 

3
 A A

Deneyin Amacı: Basit bir teleskop modeli yapmak.
Malzemeler:
•2 adet büyüteç (2,5 cm ve 3 cm çaplarında)
•Kağıt havlu rulosu
•Koli bandı
•Makas
•Cetvel
•Üzerinde yazılar olan gazete veya dergi sayfası 
•Renkli kartonlar ve boya kalemleri

  ehrimizde ulaşım ve 
iletişim imk nları nedir  
arkadaşlarınızla 
tartışınız.

  ehrimizde ulaşım ve 
iletişim imk nları nedir  
arkadaşlarınızla 
tartışınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

1- Kendiniz ile gazete sayfası arasına büyük büyüteci yerleştiriniz. Yazılar bulanık 
görünecektir. 
2- Küçük büyüteci gözünüz ile büyük büyüteç arasında tutunuz.
3- Yazıları net bir şekilde görene kadar büyüteçlerin uzaklığını ileri geri oynatınız. 
Görüntü büyük ancak merceklerdeki kırılmadan dolayı ters olacaktır.
4- En net görüntü sağlayan büyüteç uzaklığını arkadaşınızın yardımıyla cetvelle öl-
çünüz ve not alınız.
5- Rulonun ön ucuna doğru 2,5 cm genişliğinde bir delik açınız. Bu delik büyük büyü-
tecinizi yerleştireceğiniz yer olacak.
6- Not aldığınız uzaklığı birinci delikten itibaren ölçünüz ve diğer noktaya ikinci bir 
delik açınız. Bu ikinci delik, küçük büyüteci yerleştireceğiniz yer olacak.
7- Büyük büyüteç ön kısımda, küçük büyüteç arka kısımda olacak şekilde büyüteç-
leri deliklere yerleştiriniz ve koli bandı ile sabitleyiniz.
8- Küçük büyüteçten itibaren 2 cm bırakarak rulonun fazlasını makas ile kesiniz.
9- Teleskobunuzun dışını renkli kartonlarla ve boya kalemleri ile süsleyiniz.
10- Teleskobunuzu gazete kağıdındaki yazılara bakarak test ediniz. Gerekirse ha-
fifçe büyüteçlerin yerini değiştiriniz ve en net görüntüyü bulmaya çalışınız.
11- Basit teleskobunuz hazır! 

Yapılış:
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  ülbey  yaşadığı şehrin bazı şehir
lere olan uzaklıklarını merak etmek
tedir.Bunun için ürkiye haritasında 
sparta ile bazı büyükşehirlerin 

yerlerini belirtmiştir. 
  Aşağıda verilen uzaklıkların hangi ile 
ait olduğunu tahmin edip haritadaki 
kutucuklara yazınız.   

  ülbey  yaşadığı şehrin bazı şehir
lere olan uzaklıklarını merak etmek
tedir.Bunun için ürkiye haritasında 
sparta ile bazı büyükşehirlerin 

yerlerini belirtmiştir. 
  Aşağıda verilen uzaklıkların hangi ile 
ait olduğunu tahmin edip haritadaki 
kutucuklara yazınız.   

KONUYA HAZIRLIK

TRABZON

DİYARBAKIR

ANKARA

İZMİR

ISPARTA

İSTANBUL

423 km
.............. .............. .............. .............. ..............

1112 km 597 km 391 km 1166 km

    ehrimde ulaşım ve 
iletişim imk nlarının zaman 
içerisindeki gelişimini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
KONU 4- ISPARTA’DA ULAŞIM VE İLETİŞİM İMKANLARI
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   Türkiye’nin kuzeyini güneyine bağlayan bir geçiş noktasında olması sebebiyle Ispar-
ta’da  yoğun bir trafik akışı görülmektedir. Özellikle Doğu Antalya’yı Isparta’ya bağlayan 
Dereboğazı yolu çok tercih edilen bir karayoludur. Isparta-Ankara-İstanbul-İzmir yolu 
ile kuzeye ve batıya, Isparta-Konya yolu ile Doğu ve İç Anadolu Bölgesi’ne, Isparta-An-
talya yolu ile de güneye rahat bir ulaşım imkânı bulunmaktadır.

Karayolları

Kardeşlik-Dostluk Yolu

Dereboğazı Yolu 

Demir Yolları

A A A A

   Isparta’ya en yakın il merkezi, Burdur’dur (30 km). Isparta ile Burdur, Türkiye’de bir-
birine en yakın iki il konumundadır.  İki il arasındaki dağ yolu (Gelincik Yolu),  son yıllarda 
“Kardeşlik- Dostluk Yolu” olarak adlandırılmaktadır. Bu yolda yapılan çalışmalarla iki il 
arasındaki mesafe 6 km daha kısalacaktır ve ulaşım yaklaşık 15 dakikaya düşecektir.

   Dereboğazı yolunun yapımı, başlangıçta 1930’lu yıllarda halkın Isparta’yı Antalya’ya 
bağlayan bu yolu çok istemesi üzerine kendi imkânları ile başlamıştır. Zamanın Sav Be-
lediye Başkanı Mustafa KAZAK henüz muhtarken şahsi traktörünü satarak tünellerin 
yapımını başlatmıştır. Bu nedenle tünellere Kazak-1 ve Kazak-2 isimleri verilmiştir.
   1950’li yıllarda kurulan Isparta-Antalya Karayolu Yaptırma Derneğinin girişimleri ile 
devam eden yol çalışmaları 1964 yılında karayolları ağına alınmıştır. 1986 yılında yatırım 
programına girmiştir. Süleyman DEMİREL 1992 yılında dönemin başbakanı olarak yolun 
kalan kısmının temeli atmış, 1995 yılında da cumhurbaşkanı olarak açılışını yapmıştır. 

Görsel 4.34 Dereboğazı Yolu Görsel 4.35 Dereboğazı Yolu Yapımı

   TCDD Isparta Gar Müdürlüğü, 25 Mart 1936 tarihinde dönemin başbakanı İsmet 
İNÖNÜ tarafından işletmeye açılmıştır. 1953 yılına kadar istasyon şefliği olarak hizmet 
vermiş, sonrasında gar şefliği statüsüne dönüştürülmüş, 1993 yılından itibaren de gar 
müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Isparta-İzmir Göller Ekspresinin 3 Mart 2008’ 
de, Denizli-Isparta- Haydarpaşa Pamukkale Ekspresi de 25 Temmuz 2008’ de demir yolu 
yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur. 2016 yılından itibaren yol 
yenileme çalışmaları tamamlanmış ancak yolcu taşımacılığı başlamamış, sadece yük taşı-
macılığı devam etmektedir.
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   Isparta hava yolu taşımacılığıyla 1997 yılında tanışmıştır. Isparta Süleyman Demirel 
Havalimanı’nın temeli dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1992 yılında 
atılmış, 1997 yılında yine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılmıştır. 
Havalimanı Keçiborlu ilçesi sınırları içerisinde olup Isparta, Burdur il merkezleri ile Ke-
çiborlu, Dinar ilçe merkezlerinin ortasındadır. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nın 
yılda 1,5 milyon kişiye hizmet verebilecek kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca havaalanı; 
farklı okullar tarafından pilotaj eğitimi amacıyla kullanılmakta ve Türkiye’de az sayıda 
olan uçak tamir, bakım, boya faaliyetlerine devam etmektedir.

Hava Yolları

Görsel 4.36 Süleyman Demirel Havalimanı Görsel 4.37 Isparta Garı

Görsel 4.38 PTT Baş Müdürlüğü

   Posta idaresi, Türkiye’de ilk olarak 1841 yılında; Isparta’da ise posta merkezi olarak 
1845’te kurulmuştur. Bugün PTT Başmüdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir. Başmü-
dürlüğe bağlı 13 merkez, 41 şube, 109 acente vardır. Bunlar; 211 adet yerleşim birimine 
posta ve telgraf hizmetleri, Türk Telekom AŞ ile yapılan protokol çerçevesinde telefon 
hizmetleri vermektedir. 31 adet merkez şube posta aracı ve dört kiralık araç ile ilde en 
ücra yerleşim yerlerine kadar hizmette aksama olmadan her türlü gönderinin ulaşımı ve 
dağıtımı sağlanmaktadır.

 AB
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Isparta

Aksu

Atabey

Eğirdir

Gelendost

Gönen

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Şarkikaraağaç

Y. Bademli

Uluborlu

Yalvaç

  sparta nın ilçelerine ve ilçelerinin 
birbirlerine olan uzaklıkları aşağıdaki 
mesafe cetvelinde verilmiştir.
  Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki 
tabloyu mesafe cetveline göre doldurunuz. 

  sparta nın ilçelerine ve ilçelerinin 
birbirlerine olan uzaklıkları aşağıdaki 
mesafe cetvelinde verilmiştir.
  Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki 
tabloyu mesafe cetveline göre doldurunuz. 

1

 

MERKEZ 

 AKSU 

  SENİRKENT 

   YENİŞARBADEMLİ 

    YALVAÇ 

     ATABEY 

      KEÇİBORLU 
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  ehrimizde ne tür kültürel ve 
sanatsal imkanlara sahipsiniz  
ize en yakın kütüphaneye 

giderek araştırınız.

  ehrimizde ne tür kültürel ve 
sanatsal imkanlara sahipsiniz  
ize en yakın kütüphaneye 

giderek araştırınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

   İletişim hizmetleri ileri düzeyde olan ülkelerde; emniyet, sağlık, yangın, afet vb. acil 
yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 
112, Amerika Birleşik Devletleri’nde 911 numarası acil yardım numarası olarak kullanıl-
maktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ül-
kelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Merkezi ve Tek Acil Çağrı Numarası” (Single 
European Emergency Call Number) olarak kullanımını uygun görmüştür. Avrupa Birliği’ne 
uyum sürecinde, ülkemizde Tek Avrupa Acil Çağrı Merkezi ve Tek Acil Çağrı Numarası 
oluşturma çalışmalarına başlanılmıştır. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen proje ile 6 Nisan 2005 tarihinde Antalya ve Isparta pilot il olarak seçilmiştir.
   Projenin hayata geçmesiyle birlikte; her türlü hava, kara ve su taşıtlarının sebep 
olduğu kazalarda, bina, tesis ve orman yangınlarında, doğal afetlerde, acil müdahale 
gerektiren bütün olaylarda, çağrıları cevaplandırmak, gerekli müdahaleye karar vermek, 
hizmetleri sevk ve idare etmek üzere 24 saat esasına göre çalışan acil çağrı merkezimiz 
faaliyete geçmiştir. Böylece acil çağrı hizmetlerinde koordinasyon eksikliği giderilerek, 
mobil sistem uyumu sağlanmakta, kaynak ve zaman israfı büyük ölçüde önlenmekte, acil 
çağrı sistemine kontrol edilmiş ve denetlenmiş bilgi akışı sağlanmaktadır.

 

  . . sparta aliliği  Acil ağrı erkezi 
üdürlüğü resmi eb sitesinde çocuklar için 

bir sayfa bulunmaktadır. Burada çocuklar 
oyun  masal  bulmaca  animasyon gibi etkin-
liklerle acil çağrı hakkında bilgilenmekte ve 
eğlenmektedir.
  andaki karekodda verilen internet sitesine 
girerek etkinlikleri öğretmeninizin eşliğinde 
yapınız.   

  . . sparta aliliği  Acil ağrı erkezi 
üdürlüğü resmi eb sitesinde çocuklar için 

bir sayfa bulunmaktadır. Burada çocuklar 
oyun  masal  bulmaca  animasyon gibi etkin
liklerle acil çağrı hakkında bilgilenmekte ve 
eğlenmektedir.
  andaki karekodda verilen internet sitesine 
girerek etkinlikleri öğretmeninizin eşliğinde 
yapınız.   
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2-Isparta’nın Tarihî ve Kültürel 
Mekânları

3-Isparta’nın Yetiştirdiği 
Tanınmış Kişiler

4-Isparta’nın Somut Olmayan 
Kültür Varlıkları

5-Isparta’nın Dil Özellikleri

6-Isparta’da Yerel Medya

Tanınmış Kişiler
T
E
M
A 

5
7-Isparta’da Müzik Kültürü

8-Isparta’da Önemli Günler, 
Yöresel Şenlik ve Festivaller

9-Isparta’nın Çocuk ve Gençlere 
Sağladığı Hizmetler

10-Isparta’da Spor

1-Isparta’nın Kültür ve Sanat 
İmkânları

ŞEHRİMDE BEN
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KONU 1- ISPARTA’NIN KÜLTÜR VE SANAT İMKÂNLARI 

  aşadığım şehrin kültür ve 
sanat imkanları hakkında bilgi 
sahibi olacağım.

NE ÖĞRENECEĞİM??
   Isparta merkezinde bulunan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi, Osmanlı sadrazam-
larından Halil Hamit Paşa tarafından kurulmuştur. Kurulduğu Hacı Abdi (İplikçi)  Camisi 
içindeki yerinden önce eski belediye binasının alt katına, sonra da halkevi binasına taşın-
mıştır. Uzunca bir süre kendi adıyla anılan eski hizmet binasına taşınan kütüphane 2012 
yılında bugünkü hizmet binasına geçmiştir.
   İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halil Hamit 
Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü aynı bina-
dadır.  Altı katlı hizmet binasının birinci katında 
çocuk bölümü, okul öncesi bölümü ve görme engel-
liler bölümü; ikinci katında ödünç verme bölümü, 
serbest okumu salonu ve süreli yayınlar bölümü; 
üçüncü katında internet bölümü, araştırma ince-
leme bölümü bulunmaktadır. Ayrıca gezici kütüp-
hane hizmeti de sunulmaktadır. İl merkezinde 75. 
Yıl Gülistan Halk Kütüphanesi hizmet vermekte-
dir. 
   Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi ile birlikte 
il genelinde 29 halk kütüphanesi bulunmaktadır. 
Kütüphane bünyesinde imza günü, söyleşi, kon-
ferans, masal anlatma saati, türkü dinletisi, orta 
oyunu, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, film göste-
rimi, aşure günü ve kitap okuma gibi etkinlikler 
yapılmaktadır. 

A A A A

  Tiyatro nedir? Hiç tiyatroya 
gittiniz mi? 
  ğretmeninizin rehberliğinde 
bulduğunuz bir tiyatro eserinin 
videosunu sınıfta arkadaşlarınızla 
birlikte izleyiniz.

  Tiyatro nedir? Hiç tiyatroya 
gittiniz mi? 
  ğretmeninizin rehberliğinde 
gittiniz mi? 
  ğretmeninizin rehberliğinde 
gittiniz mi? 

bulduğunuz bir tiyatro eserinin 
videosunu sınıfta arkadaşlarınızla 
birlikte izleyiniz.

KONUYA HAZIRLIK

Görsel 5.1 Halil Hamit Paşa İl Halk 
Kütüphanesi
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   T.C. yurttaşı olan herkes ile en az altı ay oturma izni almış yabancılar, kütüphanelerin 
doğal üyesidir ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Kütüphaneye 
nüfus cüzdanı ile gelindiğinde, kütüphane üye kayıt formunun doldurularak imzalanması, 
kütüphaneye kayıt için yeterlidir. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcıya kütüp-
hane üye kartı verilir. Merkez Çocuk Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphanesi okuyucuları için 
iki farklı renkte üye kartı çıkartılmaktadır. 18 yaşından küçüklerin formlarının velileri 
tarafından imzalanması gereklidir. Üye olmak ücretsizdir. Üyelik, üye olduğu tarihten 
itibaren bir yıl geçerlidir.
   Ödünç materyal almak isteyen ve T.C. va-
tandaşı olan kullanıcılar, T.C. kimlik numara-
sını gösterir belge ile kütüphanelerden ya-
rarlanırlar. Yabancı kullanıcılar ise yabancı 
kimlik numarasını gösterir belge ile kütüp-
hanelerden yararlanırlar. Kullanıcıdan başka 
belge talep edilmez. T.C. kimlik numarası üye 
numarası yerine kullanılır. Kütüphaneler, te-
mel kütüphane hizmetleri dışında, kullanıcı-
larına çeşitli olanaklar sunabilmek amacıyla 
kendi kütüphanelerine özgü üyelik sistemleri 
geliştirebilirler. 

  ütüphaneden nasıl kitap alınır  Bulun-
duğunuz yerdeki halk kütüphanesine üye 
olunuz. ğretmeninizle belirlediğiniz bir 
zamanda kütüphaneye giderek ödünç 
kitap alma işlemini gerçekleştiriniz. 
eneyimlerinizi yazınız.

  ütüphaneden nasıl kitap alınır  Bulun
duğunuz yerdeki halk kütüphanesine üye 
olunuz. ğretmeninizle belirlediğiniz bir 
duğunuz yerdeki halk kütüphanesine üye 
olunuz. ğretmeninizle belirlediğiniz bir 
duğunuz yerdeki halk kütüphanesine üye 

zamanda kütüphaneye giderek ödünç 
kitap alma işlemini gerçekleştiriniz. 
eneyimlerinizi yazınız.

1

Kütüphaneye Üyelik
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 A A  
Merkez İlçe Isparta Müzesi, Kutlubey (Ulu) Camisi, Abdi Paşa (Kavaklı) Camisi, 

Hacı Abdi (İplikçi) Camisi, Firdevs Paşa (Mimar Sinan) Camisi, Aya 
Baniya Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi, Tarihi Isparta Evleri, Kapıkaya 
Harabesi, Firdevs Bey Bedesteni, hamamlar, türbeler

Aksu Eurymedon Açık Hava Tapınağı, Zindan Mağarası, Roma Köprüsü, 
Tymbriada ve Tynada ören yerleri

Atabey Kurşunlu Cami, Fazullah Paşa Camisi, Atabey Gazi Ertokuş Medresesi, 
Seleukeia Sidera Antik Kenti, Göndürle Höyük Mezarlığı

Eğirdir Hızırbey Camisi, Barla Çeşnigir Sinan Paşa Camisi, Ada Camisi, Aya 
Stefanos Kilisesi, Aya Georgios Kilisesi, Baba Sultan Türbesi, 
Dündar Bey Medresesi, Eğirdir Kervansarayı, Eğirdir Kalesi, 
Prostanna ve Malos antik kentleri

Gelendost Abdulgaffar Camisi, Gelendost Ertokuş Kervansarayı, Afşar Köprüsü
Gönen Yunus Emre Türbesi, Conana Antik Kenti
Keçiborlu Kılıç Höyük, Keçiborlu Höyük
Senirkent Veli Baba Sultan Türbesi, Şeyh Ahmet Camisi
Sütçüler Sefer Ağa Camisi, I ve II Sığırlık Kalesi, Adada Antik Kenti, Taşkapı 

Harabeleri
Şarkikaraağaç Alaca Mescit, Zengibar Kalesi, Anaboura Antik Kenti, Ulucami, Sultan 

Fatih Camisi
Uluborlu Alaaddin Camisi, Bülbül Camisi, Bahçe Camisi, Taş Medrese, Aslanlı 

Çeşme, Cirimbolu Su Kemeri, Uluborlu Kalesi, Apollonia Ören Yeri
Yalvaç Yalvaç Müzesi, Devlethan Camisi, Yeni Cami, Leblebiciler Camisi, 

Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Limenia Adası, Kaya Mezarları, 
Men Kutsal Alanı, Yalvaç Eski Evleri, Aziz Paul Kilisesi

Yenişarbademli Kubad-ı Abad Sarayı
   

1.Kültür Turizmi

A A A 

   Şehrimizdeki bilimsel içerikli toplantıların ge-
neli Süleyman Demirel Üniversitesinin fakülte ve 
yüksekokullarınca gerçekleştirilmektedir. Gerek 
ulusal gerekse de uluslararası olarak düzenlenen 
panel, bilgi şöleni ve konferans gibi toplantılara 
yurt içinden ve yurt dışından oldukça fazla insan 
katılmaktadır. Üniversitenin yanında valilik ve be-
lediyeler de çeşitli bilimsel toplantılar düzenle-
mektedir.

2.Kongre Turizmi

Görsel 5.2 Süleyman Demirel Üniversitesi Lüt-
fü Çakmakçı Kültür Merkezi
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   Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması ve turizme sunulmasına yönelik çalışmalar kapsa-
mında Turizm Bakanlığı çalışma başlatmıştır. 1994 yılında başlayan bu çalışmada Türki-
ye’den geçen İpek Yolu üzerindeki han ve kervansaraylar için araştırma yapılmış ve on 
bir adet kervansaray belirlenmiştir. Tarihi İpek Yolu’nun Dinar-Isparta-Eğirdir-Gelen-
dost üzerinden Konya’ya devam eden bölümünde Gelendost ilçesinde bulunan Ertokuş 
Kervansarayı restore edilmiş ve turizmin hizmetine sunulmuştur.  

   Şehrimiz sağlık hizmetleri açısından her geçen gün gelişmektedir. Eğirdir Kemik Eklem 
Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yurt çapında önemli bir tedavi merke-
zidir. Bunun yanında Sağlık Bakanlığının en ileri teknolojiye sahip üçüncü şehir hastanesi 
2017 yılında şehrimizde açılmıştır. İl içinden ve dışından birçok hastaya hizmet etmek-
tedir. 

Görsel 5.3 Ertokuş Kervansarayı

Görsel 5.4 Isparta Şehir Hastanesi

3.İpek Yolu Projesi

4.Sağlık Turizmi
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Tablo 5.1’de Isparta’da yapılabilecek turizm faaliyetleri verilmiştir.

 AA  

Foto Safari

Kovada Milli Parkı, Sütçüler Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Eğirdir 
Yukarıgökdere köyü Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı, Eğirdir Akpınar 
köyü, Yalvaç Men Tapınağı, Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Hoyran 
Gölü, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, Yenişarbademli Melikler Yaylası ve 
Sütçüler Tota Yaylası

Kuş Gözlemciliği Kovada Gölü Milli Parkı, Çandır Barajı’nın çevresi, Eğirdir Gölü, Burdur Gölü, 
Beyşehir Gölü

Endemik Bitki Gözlemciliği
Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı, Kovada Gölü Milli Parkı, Dedegöl Dağı 
ve etekleri, Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Koruma Alanı, Sarpdağ etekleri ve 
Söğüt Yaylası

İnanç Turizmi Aya Payana (Baniya) Kilisesi, Aya Yorga Kilisesi, Aya Stefanos Kilisesi ve 
Aziz St. Paul Kilisesi, yörede bulunan türbeler, camiler, kaya mezarları ve 
mabedler 

Mağara Turizmi Zindan, Karataş, Gümüş İni, Cıv, Kuz, Pınargözü, Kadı Deliği, Karataş, Ayı 
İni, İnönü, Kapıkaya, Güvercinlik mağaraları ve Uluborlu Obruğu

Doğa Yürüyüşü

Akpınar Köyü, Oluklacı Yaylası, Yukarı Gökdere köyü, Kovada Gölü çevresi, 
Aşağı Gökdere, Arbeterum (Ağaç Müzesi), Su Çatı, Gökbüvet ile Çandır 
Yazılı kanyonları, Sütçüler Roma Harabeleri, Söğüt Yaylası, Yangın 
Kulesi, Akçal Tepesi, Aksu Zindan Mağarası, Yakaören köyü ile Gelincik 
Tepesi, Eğirdir Bedre ile Altınkum plajları, Kasımlar, Kesme, Asarcık ve
Çukurca

Dağ Turizmi Dedegöl (2.998 m), Davraz (2.635 m), Barla (2.798 m), Akdağ (2.420 m), 
Eğirdir Sivrisi (1.749 m), Bozburun (2.109 m) dağları ve Sarpdağ (2.548 m)

Göl Turizmi Eğirdir Gölü 

Festival Turizmi
Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür,Turizm ve Sanat Festivali, Isparta Beledi-
yesi Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali,Sütçüler Dut Pekmezi ve Turizm 
Festivali, Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, Güneykent Gül 
ve Hasat Festivali,Şarkikaraağaç Gedikli köyü Sindel Yaylası Yörük Şenliği

Su Sporları Turizmi Eğirdir, Çandır (Sütçüler) 

Yamaç Paraşütçülüğü Eğirdir ilçesi Karatepe Mevkisi, Akpınar köyü ve Davraz Dağı Kış Sporları 
Turizm Merkezi

Kış Turizmi Davraz Dağı 

Yayla Turizmi

Tota, Söğüt ve Zengi yaylaları (Sütçüler), Sorgun Yaylası (Aksu), Kuvvet 
Alanı, Kötürnek, Çayır Alanı, Ketenlik, Sultan Dalan, Cennet Taşı ve Beşoluk 
yaylaları (Şarkikararğaç), Çayır Yaylası (Yenişarbademli), Kızıldağ Yaylası 
(Yukarı Yaylabel köyü), Alaseti Çanakçı Yaylası (Uluborlu), Farı Yaylası 
(Keçiborlu), Hoyran Yaylası (Senirkent), Emirgen ve Avşar yaylaları 
(Yalvaç), Findos, Kışla ve Gelincik yaylaları (Merkez), Kurucaoluk, Camili, 
Belova ve Belkuyu yaylaları (Eğirdir)

Kamp ve Karavan Turizmi Eğirdir Canada, Eğirdir Kovada Milli Parkı, Çandır Yazılı Kanyonu, Gölcük 
Gölü Turizm Merkezi ile Kızıldağ Milli Park Alanları

Kırsal (Çiftlik/Tarım) Tu-
rizmi 

Çiftlik arazisi içerisindeki bahçelerden meyve veya sebze toplama, yabani 
otları temizleme, bahçe belleme, gül toplama, lavanta kesme, süt sağma, 
yün kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, yoğurt yapma, peynir yapma ve ata 
binme gibi aktiviteler yapılabilir.

Tablo 5.1 Isparta’da Yapılabilecek Turizm Faaliyetleri
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• İl Kültür Turizm Müdürlüğü Galerisi
• Isparta Etnografya Halı ve Kilim Müzesi
• Isparta Müzesi
• Isparta Belediyesi Gül Sanat Galerisi

• Isparta Eski Kültür Sineması Tiyatro Salonu
• Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakcı Kültür Merkezi
• Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Sahnesi

  ört gruba ayrılınız. rup arkadaşlarınızla 
beraber yöresel konuşmalar içeren serbest bir 
konuda drama çalışması yapınız. lk iki grubun 
çalışmasını videoya çekip izleyiniz. on iki 
grubun çalışmasını ise okulunuzda varsa 
sahnede  yoksa sınıfta canlı olarak izleyiniz. 
ideodan izlemekle canlı izlemek arasındaki 

farkları tahtaya yazarak tartışınız. 

  ört gruba ayrılınız. rup arkadaşlarınızla 
beraber yöresel konuşmalar içeren serbest bir 
konuda drama çalışması yapınız. lk iki grubun 
beraber yöresel konuşmalar içeren serbest bir 
konuda drama çalışması yapınız. lk iki grubun 
beraber yöresel konuşmalar içeren serbest bir 

çalışmasını videoya çekip izleyiniz. on iki 
grubun çalışmasını ise okulunuzda varsa 
sahnede  yoksa sınıfta canlı olarak izleyiniz. 
ideodan izlemekle canlı izlemek arasındaki 

farkları tahtaya yazarak tartışınız. 

3

   Şehrimizde dört özel işletme sinema salonunda film gösterimi hizmeti sunmaktadır. 
Tamamı renkli çekilen ilk film olan Muhsin ERTUĞRUL’un Halıcı Kız adlı eserinde mekan 
olarak Isparta kullanılmıştır.

  skiden kullanılan fakat şimdi 
kullanılmayan bir eşya bulup 
sınıfa getiriniz. 

  skiden kullanılan fakat şimdi 
kullanılmayan bir eşya bulup 
sınıfa getiriniz. 

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

5.Sanat Galerileri

6.Sinemalar

7.Tiyatro Sahneleri

  ınıfınızın oturma düzenini 
sinema ortamı oluşturacak 
şekilde düzenleyiniz. illi 
ğitim Bakanlığı tavsiyeli 

filmlerden birini karekodda 
verilen listeden seçerek 
izleyiniz.   

  ınıfınızın oturma düzenini 
sinema ortamı oluşturacak 
şekilde düzenleyiniz. illi 
ğitim Bakanlığı tavsiyeli 

filmlerden birini karekodda 
verilen listeden seçerek 
izleyiniz.   

2
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KONU 2- ISPARTA’NIN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI 

 aşadığım şehrin tarihi ve 
kültürel mek nlarını 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  vinizden getirdiğiniz eski bir eşyayı 
aşağıdaki soruları dikkate alarak 
arkadaşlarınıza tanıtınız.

etirdiğiniz eşyanın adı nedir
arihi ne kadar eskidir
angi amaçla kullanılmıştır
nu sizin için değerli yapan faktör nedir
ize kimden kalmıştır
aşadığınız yerde tüm toplumumuzu ilgilendiren      

  vinizden getirdiğiniz eski bir eşyayı 
aşağıdaki soruları dikkate alarak 
arkadaşlarınıza tanıtınız.

etirdiğiniz eşyanın adı nedir
arihi ne kadar eskidir
angi amaçla kullanılmıştır
nu sizin için değerli yapan faktör nedir
ize kimden kalmıştır
aşadığınız yerde tüm toplumumuzu ilgilendiren      

KONUYA HAZIRLIK

değerli eserlerimiz var mı

A A  A    A
   Isparta, tarihî süreç içerisinde, Tarih Öncesi (Prehistorik) Dönemlerden (MÖ 4000-
3000) itibaren sırasıyla Helenistik Dönem (MÖ 334-MÖ 31), Roma İmparatorluk Döne-
mi, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerini yaşamış, 
Cumhuriyet Dönemi’nde de önemli bir kültürel ve tarihî merkez olma özelliğini sürdür-
müştür. Bu nedenle, tarihin akışı içinde farklı tarihî mekânlar oluşturulmuş, bu önemli 
tarihî eserlerin bir kısmı günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu eserler kendi için-
de kaleler, dinî yapılar, sivil yapılar olarak değerlendirilebilir. 

   sparta tanıtım videosunu 
sınıfta izleyiniz. ideoda yer 
alan tarihi eserleri belirleyip 
sözlü olarak ifade ediniz.

146146

de kaleler, dinî yapılar, sivil yapılar olarak değerlendirilebilir. 

  
sınıfta izleyiniz. ideoda yer 
alan tarihi eserleri belirleyip 
sözlü olarak ifade ediniz.

1



TEMA 5 - ŞEHRİMDE BEN

147

A A  A  A A  
A A 

Kapıkaya Antik Kenti
   Kapıkaya Mevkisi, Isparta merkezine bağlı Gü-
neyce köyünün kuş uçumu 2 km güneydoğusunda yer 
almaktadır. Pamphylia Ovası’na hâkim bir konumda 
bulunan kent, hemen karşısındaki Sandalion Kalesi 
(Ağlasun İlçesi, Harmancık köyü) ile birlikte gü-
neyden gelip Pisidia’nın içlerine ilerleyen yol ağının 
güvenlik ve kontrolünü sağlamak amacıyla yükseltisi 
1700 metreye kadar ulaşan doğu-batı uzantılı bir 
dağ silsilesinin güney yamacına kurulmuştur. Topog-
rafyanın teraslar halinde düzenleniş biçimi ve bel-
li başlı yapıların duvar stilleri kentteki iskânın MÖ 
I. yüzyıldan öncesine gittiğine işaret etmektedir. 
Ayrıca araştırmalar sırasında ele geçen sikkeler 
yerleşimin MÖ II. yüzyılda var olduğunun en güzel 
kanıtıdır.

Küçük Gökçeli Kırık Minare Camisi 

   Küçük Gökçeli Kırık Minare Camisi, Isparta- Eğir-
dir yolu üzerinde kara yolunun hemen kenarında yer 
almaktadır. Yapı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. 
Caminin içinin yapısı ve dış cephesi oldukça sade 
ve süslemesizdir. Minaresi kırmızı renkte tuğladan 
yapılmış silindirik formdadır. Caminin 1402 yılında 
Timur’un Anadolu Seferi sırasında tahrip edildi-
ği rivayet edilir. Minarenin inşa tekniği göz önüne 
alındığında Selçuklu Dönemi’ne (1077-1308) ait ola-
bileceği düşünülmektedir. Daha önce yıkık olan mi-
narenin üst bölümü sonradan tek şerefeli ve sivri 
külahlı olarak onarılmıştır.

Kutlubey (Ulu) Camisi ve Çeşmesi 

   Kutlubey Camisi ya da Ulu Cami adı ile anılan yapı, 
Gazi Kemal Mahallesi’ndedir. Merkezi kubbeye sa-
hip olan caminin güney ve kuzeyinde birer küçük 
beyzi kubbe daha yer alır. Caminin içerisinde kalem 
işçilikleri mevcuttur. Kutlubey Camisi’nin bahçesin-
de, kuzey yönünde bir çeşme konumlandırılmıştır. 
Mermer malzeme ile kare planlı olarak inşa edilen 
bu çeşme dört cepheli meydan çeşmesi tipindedir.
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Üzüm Pazarı Çarşısı  

Mimar Sinan (Firdevs Paşa) Camisi

   Mimar Sinan ya da Firdevs Paşa Camisi olarak bi-
linen cami, Kutlubey Mahallesi’nde merkezî bir ko-
numda olan Mimar Sinan Caddesi üzerindedir. Kare 
plana sahip caminin kuzeybatı yönünde tek şerefe-
li bir minaresi bulunmaktadır. Ana mekân üzerin-
de bir büyük kubbesi bulunan caminin son cemaat 
mahallinde beş küçük kubbesi vardır. Kanuni Sultan 
Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde 
baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan’ın Os-
manlı İmparatorluğu’nda çok sayıda caminin planını 
hazırladığı bilinmektedir. Firdevs Paşa Camisi’nin 
de 1561 yılında Mimar Sinan tarafından planlandı-
ğı ve yaptırıldığı bilinmektedir. Ayrıca, Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatnamesi’nde “Bu camiyi Koca Sinan 
bina etti.” ifadesi bulunur. Kitabesi olmayan ca-
miden Isparta Valisi Firdevs Bey’in 1565 yılındaki 
vakfiyesinde bahsedilmekte ve bu nedenle camiyi 
Firdevs Bey’in finanse ettiği anlaşılmaktadır 

   Firdevs Bey Bedesteni olarak isimlendirilen yapı, 
Kutlubey Mahallesi’nde yer almaktadır. Dikdört-
gen planlı yapı kuzey-güney yönünde konumlandı-
rılmıştır. Çatısı daha önce kurşun kaplı olan yapı-
nın kurşunları sökülmüş ve iki yana kırma ahşap çatı 
formunda yeniden yapılarak üzeri oluklu kiremitle 
kaplanmıştır. Kuzey ve güney yönlerde olmak üzere 
yuvarlak kemerli iki kapısı bulunmaktadır. Bedes-
tenin 1561 yılında yaptırılan Mimar Sinan Camisi’ne 
gelir getirmek için Firdevs Bey Vakfiyesi kapsamın-
da yaptırıldığı bilinmektedir. Daha önce depo ola-
rak kullanılan yapı 1967 yılında çarşı olarak hizmete 
açılmıştır. Dükkânlar ahşap aksamla bölünerek bir-
birinden ayrılmıştır. 

   Firdevs Bey Vakfiyesi’nde sözü edilen dükkânlar,
Üzüm Pazarı adı verilen mevkide, Kaymakkapı Mey-
danı’nın doğu yönünde bulunmaktadır. Dükkânlar iki 
kattan oluşmaktadırlar. Ticari faaliyetlerin yürü-
tüldüğü, Osmanlı Dönemi’ne ait nadir mimari örnek-
lerdendir. Şehrin merkezi bir yerinde olan dükkân-
lar, dönemin ticaret hayatını yansıtması açısından 
da önem taşımaktadır. 1561 yılında Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen Mimar Sinan Camisi’ne gelir 
getirmek amacıyla yaptırıldıkları bilinmektedir.

Bedesten
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A
Yılanlı Cami  
   Aksu ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bulunan cami, 
Şeyh Ali tarafından 1809 yılında yaptırılmıştır. Yı-
lanlıoğlu Camisi olarak da bilinmektedir. Yaklaşık 
kare planlı olan caminin giriş kısmında yer alan sun-
durma, ahşap direkler ile taşınmaktadır. Tek şe-
refeli minaresi tamamıyla kesme taştan inşa edil-
miştir. Yuvarlak kemerli, ahşap kanatlı giriş kapısı 
vardır. Yapı, Geç Osmanlı Dönemi Cami mimarisini 
yansıtması açısından önem taşımaktadır.

A AB
Seleukeia Sidera Antik Kenti

   Seleukeia Sidera Antik Kenti Atabey ilçesine 
bağlı Bayat köyündedir. Kentte Hellenistik ve Roma 
İmparatorluk Dönemlerinde yürütülen imar faali-
yetlerinin izleri görülebilmektedir. Hellenistik Dö-
nem’e ait yapılardan biri tiyatrodur. Hisartepe’nin 
doğu yamacına yaslanarak, yarım daireyi biraz aşan 
planda inşa edilmiş tipik Yunan tiyatrosu formunda-
dır. Kentte üç mezarlık alanı bulunmaktadır.

Ertokuş Medresesi ve Kümbeti

   Ertokuş Medresesi ilçe merkezinde, Müftü Mahallesi’nde yer almaktadır. Dikdörtgen 
planlı yapı doğu-batı yönünde uzanır. Dış duvarlarda pek çok yazıtlı ve üzeri kabartmalı 
parça bulunmaktadır. Özellikle güney yönde yer alan sağlam durumdaki bir Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’ne ait büst biçimli mezar taşı dikkati çekmektedir. Yapı, kapalı tip med-
reseler grubuna girer. Medresenin kitabesinden, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin 
Keykubat zamanında,  Ertokuş Bey tarafından 1224 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
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Eğirdir Kalesi

Dündar Bey Medresesi

Ertokuş Kervansarayı 

   Eğirdir Kalesi göle uzanan yarımada üzerine inşa 
edilmiştir. Günümüzdeki kalenin büyük bölümünün 
Bizans Dönemi’nde yapıldığını söylemek mümkün-
dür. Kale önceden Eğirdir Gölü kenarında iken, son-
radan göl kıyısının doldurulması nedeniyle kıyıdan 
içeride kalmıştır. Hükümet meydanına bakan bazı 
burçları halen ayaktadır. Kale iç ve dış bölümlerden 
oluşmaktadır. Beylikler ve Osmanlı Dönemlerinde 
onarım gördüğü anlaşılan kalenin bir onarım kita-
besi vardır. Kitabe kalenin 1307 yılında Feleküddin 
Dündar Bey tarafından onarılmasına dairdir. Kale, 
Timur’un Anadolu Seferi sırasında hasar görmüş-
tür.

   İlçe merkezinde, Cami Mahallesi, Çınaraltı Cad-
desi’ndedir. Dikdörtgen plana sahip yapı kuzey-gü-
ney yönünde uzanmaktadır. Taç kapısı ve giriş cep-
hesindeki taşlar Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
Kervansarayı’ndan sökülerek buraya getirilmiştir. 
Ortadaki avlu sağlı sollu üçer sütunun taşıdığı sivri 
kemerli revaklarla çevrilidir. Kartal kabartmaları 
bulunan sütun başlıkları, devşirme malzeme olarak 
kullanılmıştır. Dündar Bey Medresesi, Hamidoğul-
ları’nın günümüze kadar sağlam kalabilmiş en iyi 
eseri olması açısından Eğirdir’in adeta sembolü ha-
line gelmiştir.

   Kervansaray Eğirdir-Gelendost güzergâhı üze-
rinde, karayolunun 200 m kadar aşağısında, Eğirdir 
Gölü kenarındadır. Yapı; güney-kuzey doğrultusun-
da uzanan dikdörtgen planlı, açık ve kapalı bölüm 
olmak üzere iki kısımdan oluşan, klasik karma tip 
kervansaraylardandır.  Kervansarayın geçen yüzyı-
lın başına kadar kullanıldığı ve kuzeyinde taş döşeli 
bir kervan yolunun olduğu bilinmektedir.    
   Isparta’da Türk-İslam eserleri içerisinde bilinen 
en eski tarihli bu kervansaray yapısı hem kervan 
yolunun kendi dönemindeki güzergâhının anlaşılma-
sı açısından hem de klasik tipte bir Selçuklu Döne-
mi’ne ait bir kervansarayın görülmesi bakımından 
önemlidir.
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B  

Gönen Köy Enstitüsü 

Konane Kaletepe Yerleşkesi 

Sinan Bey Camisi

   Gönen Köy Enstitüsü 5 Temmuz 1940 tarihinde 
kurulmuştur. Enstitü;  iki katlı ve altı odalı bir köy 
okulu binası, üç baraka, üç bölmeli işlik binası ve bir 
köy camisinden oluşmaktadır. Resmi kayıtlara göre 
on yılda toplam 799 mezun verdiği bilinmektedir. 
Günümüze kadar ayakta kalan Gönen Köy Enstitü-
sü’nün taş binalarını okulun öğretmen ve öğrencileri 
inşa etmiştir. Okul; 1954 – 1976 yılları arasında ilk 
öğretmen okulu, 1976 – 1989 yılları arasında öğ-
retmen lisesi, 1989 - 2014 yılları arasında Anadolu 
Öğretmen Lisesi olarak kullanılmıştır. 
   
   Restore edilen ve bakımları yapılan binaların bir bölümü 2003-2004 eğitim yılında Sü-
leyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından kul-
lanılmaya başlanmıştır. Diğer binalar ise Gönen Fen Lisesi tarafından kullanılmaktadır. 
Gönen Köy Enstitüsünün idare binası, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından halka 
açık bir müze haline getirilmiştir. Binalar, 2018 yılından itibaren Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin sınıflarını ve akademik personelin kullanım 
alanlarını oluşturmaktadır. 

   Roma İmparatorluk Dönemi öncesinde karşımı-
za Konane olarak çıkan antik kent, Gönen ilçesinin 
4,5 km kuzeybatısında, 1676 m yükseklikteki Kale 
Tepe mevkisindedir. Kale Tepe’deki yerleşim alanı, 
Pisidia Bölgesi’nde sıkça rastlanan tepelerde ve dağ 
zirvelerindeki diğer yerleşimler ile kıyaslandığında 
küçük boyutlu yerleşimler ile benzerlik göster-
mektedir. Yerleşimin çevresi korunarak günümüze 
ulaşmış, savunma duvarlarıyla da güçlendirilmiştir. 
Ayrıca sivil yapılara ve cadde sistemine ait kalıntı-
ların izlenebildiği, Hellenistik Dönem’e ait bir çe-
kirdek iskân alanına sahiptir.

   İlçe merkezinde yer alan caminin batı yönünde 
büyük bir bahçesi vardır ve bu bahçe kareye yakın 
dikdörtgen planlıdır. Ana giriş kapısına karşılıklı iki 
merdivenle çıkılmaktadır. Caminin kuzeydoğu köşe-
sinde kare kaideli, tek şerefeli ve silindirik gövdeli 
bir minare bulunur. Minarenin üzerinde iki satırlık 
bir kitabe mevcuttur. Barok perde ve bitki motifin-
den dolayı caminin Geç Osmanlı Dönemi eseri oldu-
ğu söylenebilir. 151151
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Hıdır Çelebi Camisi 

Adada Antik Kenti 

   İlçenin Hıdır Çelebi Mahallesi’ndedir. Bir avlu 
içerisinde konumlanmış olan caminin üzeri sekizgen 
yüksek bir kasnağa oturur ve tek kubbelidir. Kas-
nağın her kenarında yuvarlak kemerli aydınlık birer 
pencere bulunmaktadır. Caminin kuzey, batı ve doğu 
olmak üzere üç yönden giriş kapısı bulunmaktadır. 
Cami, bölgede bulunan yapıların içerisinde en fazla 
süslemeye sahip olanıdır. Geç Osmanlı Dönemi’nde 
yapılmış olduğu düşünülen bu cami mimari açıdan ve 
süsleme açısından önemli bilgiler vermektedir.

   Sağrak köyüne 2 km mesafede yer alan antik kente ait en erken kanıtlar, Termessos 
kentinde ele geçen bir yazıttan ve Antik Dönem yazarlarının aktarımlarından öğrenil-
mektedir. Kentin akropolisi çok dikkatli bir biçimde konumlandırılmıştır. Savunmaya yö-
nelik konumu ile önemli bir alanda yer alan akropolisin çevresi kısmen ayakta kalmış olan 
sur duvarları ve kuleler ile çevrilidir. Traianus Tapınağı, Pisidia Bölgesi’ndeki diğer ta-
pınak örnekleri içerisinde en iyi korunmuş olanları arasındadır. Adada akropolisinin ba-
tısında kalan agora, Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemleri boyunca kentin 
ticari, idari ve dinî merkezi olarak işlev görmüştür. Kentin önemli yapılarından bir diğeri 
de açık hava toplantı yeridir ve akropolisin batısındadır. Toplantı yeri, toplam yirmi 
basamaklı bir merdiven görünümüne sahiptir. Bu alanda belli zaman aralıklarında top-
lanılarak kentin problemleri çözülmüştür. Kentin ana caddesi agoranın batısında kalır. 
Agoranın güneydoğu kısmında anıtsal bir çeşme bulunur. Tiyatro ise Adada’nın üzerinde 
yer aldığı düzlüğün kuzeybatısında tepe yamacına inşa edilmiştir. 
Akropolis  Yukarı şehir, savunmaya yönelik merkezi kesim.
Agora  Eski Yunanistan’da pazar yeri ya da antik kentin merkezine verilen ad.
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Sultan Fatih Camisi (Cami-i Kebir)

Alaaddin Camisi 

   Cumhuriyet Meydanı’nda yer almaktadır. Mermer 
üzerine Arapça yazılı dört satırlık kabartma kita-
besi mevcuttur. Doğu yönde tek kanatlı bir kapıdan 
camiye giriş yapılır. Ortadaki büyük kubbeyi dört 
ahşap sütun taşımaktadır. Sütunlar arasındaki ger-
gilerin ortasına destek için birer ahşap sütun daha 
konulmuştur. Böylece sağda ve solda üçer ahşap 
sütun yer almıştır. Minber, mihrap ve vaaz kürsü-
sünde kıvrım dallar, içinden çiçekler çıkan vazolar 
gibi süsleme unsurları bulunmaktadır. Bunların tek 
bir ustanın elinden çıkmış olması kuvvetle muhte-
meldir. Cami Isparta’da bilinen en eski dinî yapıdır. 
Selçuklu Dönemi’ne uzanan tarihçesiyle bölgede 
oldukça önemli bir eser durumundadır. Kayıtlarda 
caminin Ömer bin Ali tarafından Hicri 680/Miladi 
1281 yılında III. Gıyâseddin Dönemi’nde yaptırıldı-
ğı belirtilmiştir.

   Eski Kasaba Mevkisi’nde yer alan cami yaklaşık kare planlıdır. Kuzey yönündeki giriş 
cephesinde iki sütun ve üç Bursa kemeri ile son cemaat mahalli vardır. Kuzeybatı kö-
şedeki minaresinin tek şerefesinin altında kirpi saçak biçiminde tuğla ile süslemeleri 
bulunmaktadır. Cami, üç sahna sahiptir ve bunlar üçer kubbe ile örtülüdür. Caminin içeri-
sinde kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde caminin kitabesi bulunur. 
Kitabede  kısaca Melike Adil’in malıyla Gıyâseddin Keyhüsrev oğlu Alaaddin Keykubat 
tarafından 1231 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Caminin diğer kitabesi ise minare üzerin-
dedir ve minarenin tamir kitabesidir. Cami, Selçuklu Dönemi eseri olması nedeniyle Ulu-
borlu’nun bir dönem Meliklik Merkezi olduğu konusunun bir delili sayılmaktadır. Uluborlu 
ve civarındaki bilinen en eski tarihli Türk-İslam Dönemi eseridir.  
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Uluborlu Kalesi

Psidia Antiokheia 

Devlethan Camisi

   Eski Kasaba Mevkisi’nde Kapıdağı’nın eteklerinde-
dir. Toplam üç burcu bulunan kale kuzey-güney yö-
nündedir. Kale duvarında devşirme malzeme olarak 
kullanılan Antik Dönem yapılarına ait taşlar Apollo-
nia Antik Kenti’nden getirilmiş olmalıdır. Buradaki 
yerleşim yeri olan Eski Kasaba Mevkisi’ne hakim bir 
yerdedir. Eski Kasaba’ya doğru bir hat gibi yapılan 
kalenin diğer kısımları sarp ve uçurumdur. Kalenin 
inşa tarihi tam olarak bilinmese de daha önceden 
belirtildiği gibi Hellenistik Dönem’de yapıldığı dü-
şünülmektedir. Günümüze ulaşan duvarlar ise ço-
ğunlukla Bizans Dönemi’ne aittir. Selçuklu ve Os-
manlı Dönemlerinde onarım gören kale, Türk-İslam 
Dönemi’nde de kullanılmıştır.

A A

   Kentin tarihi Tunç Çağı’na kadar geriye gitmekte-
dir. Antiokheia, Seleukoslar Dönemi’nde stratejik 
konumundan ötürü koloni olarak organize edilmiş-
tir. Kentte özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
ait çok sayıda yapı bulunmaktadır. 500 kişilik bir 
kapasiteye sahip olan tiyatroya daha sonradan yeni 
oturma sıraları eklenmiştir. Constantinus Döne-
mi’nde Antiokheia’da Hristiyanlığa ait yapılar göze 
çarpmaktadır. Kent, MS 1. yüzyılda Aziz Paulus ta-
rafından ziyaret edilmiştir. Antiokheia’daki yerle-
şimin varlığı MS 13. yüzyıla kadar takip edilebil-
mektedir.

   Pazaryukarı Mahallesi’nde bulunan cami yaklaşık 
kare planlıdır. Yapının dış cephesinde, özellikle doğu 
yönünde Antik Dönem yapı taşları devşirme malze-
me olarak kullanılmıştır. Kuzeydoğu köşesinde si-
lindirik gövdeli minaresinin şerefe altı, tuğla hare-
ketleriyle süslüdür. Kuzey, doğu ve batı yönlerden 
olmak üzere üç giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş 
kapısı kuzeydedir. Yapının on üç satırlık onarım ki-
tabesi Yalvaç Müzesi’nde sergilenmektedir. Kitabe 
caminin II. Abdülhamit Dönemi’ndeki onarımından 
bahsetmektedir. Caminin malzemesi ve inşa tekniği 
üzerindeki değerlendirmeler, yapının Beylikler Dö-
nemi’nde inşa edilmiş olduğunu gösterir. İlçe mer-
kezinde tarihi bilinen en eski eserdir.  
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  sparta nın yetiştirdiği 
tanınmış kişileri araştırınız.
  sparta nın yetiştirdiği 
tanınmış kişileri araştırınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

   otoğrafta yer alan tarih  eserleri 
ait oldukları dönem  yapımında kul-
lanılan malzeme  yapılış amacı gibi 
yönlerden karşılaştırınız. arklı ve 
benzer yönlerini sebepleriyle birlikte 
açıklayınız.

   otoğrafta yer alan tarih  eserleri 
ait oldukları dönem  yapımında kul
lanılan malzeme  yapılış amacı gibi 
yönlerden karşılaştırınız. arklı ve 
benzer yönlerini sebepleriyle birlikte 
açıklayınız.

2

  
  Beş gruba ayrılınız. rup olarak 
çevrenizdeki tarihi eserlerle ilgili bir 
araştırma yapınız. Araştırdığınız 
tarihi eserleri tanıtan poster  duvar 
gazetesi  sunum  video çalışması 
yaparak sınıfta tanıtınız.

  
  Beş gruba ayrılınız. rup olarak 
çevrenizdeki tarihi eserlerle ilgili bir 
araştırma yapınız. Araştırdığınız 
tarihi eserleri tanıtan poster  duvar 
gazetesi  sunum  video çalışması 
yaparak sınıfta tanıtınız.

3

Görsel 5.5 Ertokuş Kervansarayı Görsel 5.6 Adada Antik Kenti
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  ehrimde yetişen tanınmış 
kişileri öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  anınmış kişi ifadesini açıklayınız. 
anınmış kişilere örnek veriniz.     
ize göre tanınmış kişilerin ortak 

özellikleri nelerdir  Açıklayınız. 
  spartalı tanınmış kişilerden 
bildiklerinizi söyleyiniz.

 

KONUYA HAZIRLIK

A A  A  

KONU 3- ISPARTA’NIN YETİŞTİRDİĞİ TANINMIŞ KİŞİLER 

. arihi ahsiyetler
Haydar Paşa (Koca Haydar Paşa)

   1512, Gelendost doğumludur. Hürzatoğulları ailesinden Mehmet Ağa’nın oğludur. İstan-
bul Haliç’teki ilk tersaneyi kurmak için memur edilmiştir. Bu başarısından sonra Cidde’ye 
giderek donanma üssünü kurmuştur.1540 yılında kendisine vezirlik rütbesi verilmiştir. 
Macaristan’da İstihkâm Alayı’nın başında bulunarak Budapeşte’nin alınmasından sonra 
paşalığa yükseltilmiştir. 1548 İran, 1551 Transilvanya seferlerine, Temeşvar Kuşatması’ 
na, Segedin Baskını’ na katılmıştır. Başarılarından dolayı vezirliğe yükseltilmiştir. Hay-
dar Paşa; Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca, Macarca ve bazı Slav dillerinde bilgi sahi-
biydi.1595 Eflak-Romanya seferinde 83 yaşında şehit olmuştur. Haydarpaşa Hastanesi 
(Numune Hastanesi), Haydar Paşa Semti ve Selimiye Kışlası’nın planlaması Haydar Paşa 
tarafından yapılmıştır.

Ali Paşa (Kemankeş Ali Paşa)

   Eğirdir doğumlu olan Ali Paşa’nın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Genç yaşta 
İstanbul’a gelerek saray hizmetine girmiştir. (Ok atmadaki yeteneği sebebiyle unvanı 
‘Kemankeş) Silahdarlık, Vezirlik, Bağdat valiliği görevlerinde bulunmuştur. Ali Paşa, 1622 
yılında İstanbul’a gelmiştir ve Kubbealtı Veziri olmuştur. 1623 yılında Mere Hüseyin Pa-
şa’nın yerine sadrazamlığa getirilmiştir. Kemankeş Ali Paşa 1624 yılında vefat etmiştir.

Yeğen Mehmet Paşa

   1726, Barla doğumludur. 1742 yılında İstanbul’a gelmiş ve Yeniçeri Ocağı’na girmiştir. 
Osmanlı yönetiminde farklı görevlerde bulunmuş, 1782 yılında sadrazam olmuş, 1787 
yılında vefat etmiştir.
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tiplik  haceganlık  amedcilik mesleklerinin 
günümüzdeki karşılığı nedir  artışınız.

aman içerisinde kaybolan meslekler nelerdir  
artışınız.
ize göre günümüzde olan fakat gelecekte kay-

bolacağını düşündüğünüz meslekler hangileridir  
artışınız.

tiplik  haceganlık  amedcilik mesleklerinin 
günümüzdeki karşılığı nedir  artışınız.

aman içerisinde kaybolan meslekler nelerdir  
artışınız.
ize göre günümüzde olan fakat gelecekte kay

bolacağını düşündüğünüz meslekler hangileridir  
artışınız.

1

Halil Hamid Paşa

   1736, Isparta doğumludur. Babası Hacı Mustafa Ağa’dır. Küçük yaşta İstanbul’a gelmiş 
ve tahsiline burada devam etmiştir. Önceleri Bâbıâli Divan Kalemi’ ne alınmıştır. Kâtiplik 
ve haceganlık görevinde bulunmuştur. 1780’de de Sadrazam Silahtar Karavezir Mehmed 
Paşa’nın kethüdalığına getirilmiştir.  1785 yılında vefat etmiştir. 

Hüseyin Avni Paşa

   1820, Gelendost doğumludur. Odabaşızadelerden Ahmed Efendi’nin oğludur. 1836 
yılında medrese eğitimi için İstanbul’a gitmiş, 1849’da Harbiye Mektebinden diploması-
nı almıştır. 1852 yılında binbaşılığa terfi ettirilmiştir. Daha sonra kaymakam unvanıyla 
Şumnu’ya gönderilmiştir. Başarılarından dolayı miralay olmuş ve 1874 yılında sadrazam-
lık görevine getirilmiştir. 1876 yılında vefat etmiştir.
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Başarılı olmak için amaç belir-
lemenin önemi nedir  artışınız.

iz de kendinizle ilgili ulaşmak 
istediğiniz amaçları belirtiniz.

Başarılı olmak için amaç belir
lemenin önemi nedir  artışınız.

iz de kendinizle ilgili ulaşmak 
istediğiniz amaçları belirtiniz.

2

Gülcü İsmail Efendi

Böcüzade Süleyman Sami

Karçınzade Süleyman Şükrü 

Hafız İbrahim Demiralay

   1840, Yalvaç doğumludur. Meydan Beyoğlu Mehmet İzzet Efendi’nin oğludur. Medrese 
eğitimi görmüş, ticarete dokumacılıkla başlamıştır.1888 yılında gülcülük ve gül yağcı-
lığı konusu ilgisini çekmiş ve Yalvaç’ta çeşitli çalışmaları sonucu kendi imkânlarıyla bir 
Gülhane inşa etmiştir. 30 dönüme yakın bir gül bahçesi kurmuştur. Yaptığı çalışmalar 
sayesinde Isparta’da gülcülük gelişmiştir. İsmail Efendi Avrupa pazarına girmek için 
fuarlara katılarak Isparta gül yağını tanıtmıştır 1915 Mayıs ayında tam gül mevsiminde, 
Isparta’da vefat etmiştir.

   1852, Isparta doğumludur. 13 yaşında hafızlık ve hüsn-i hat diploması almış, medrese 
ve rüştiyede okumuştur. Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1869’da Isparta’ya tayin edilmiştir. 
1893 yılına kadar Isparta’da farklı kademelerde görev yapmıştır. 1893’te İstanbul’a git-
miş ve burada hukuk derslerine devam ederek yargıçlık diploması almıştır. 1895 yılında 
Isparta’ya dönmüş ve aynı yıl Isparta Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Meşrutiyet’in 
ilanına kadar bu görevi yürütmüştür. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Isparta mebusu 
seçilmiştir. 1912’de Meclis-i Mebusan kapatıldıktan sonra emekli olarak Isparta’ya dön-
müştür. Yıllardır notlar şeklinde topladığı evrak ve bilgilerden yararlanarak “Isparta 
Tarihi” başta olmak üzere birçok farklı eser yazmıştır. 1932’de vefat etmiştir.

   1865, Eğirdir doğumludur. Osmanlı Posta ve Telgraf Müdürü olan Karçınzade Süleyman 
Şükrü aynı zamanda seyahatname sahibi bir seyyahtır. 1886’da Posta ve Telgraf Neza-
retine girmiştir. Yaklaşık on dört yıl devlet memurluğu görevinde bulunmuştur. Beş yıl 
boyunca İran, Orta Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Mısır, Hindistan, Malaya, Çin ve Rusya 
topraklarını gezmiştir. Gezdiği yerlerdeki gözlemlerini “Seyahat’ül Kübra” adlı kitabın-
da toplamıştır. Eserinin iç kapak sayfasına koyduğu kendisine ait bir fotoğrafın altına 
“Seyyah” unvanını eklemiştir. 1922 yılında vefat etmiştir.

   1883, Isparta doğumludur. 1919 yılında Kurtuluş Savaşı’nın başında, Isparta’da Müda-
faa-i Hukuk Örgütü’nün kurulmasına öncülük etmiştir. Böylece Isparta’da Kuva-yı Milli-
ye’nin kurulmasına da katkıda bulunmuştur. Gönüllülerden oluşturduğu ve komutanlığını 
kendisinin yaptığı Kuva-yı Milliye Alayı ‘Demiralay’ ile Yunan işgaline karşı durmuş, düş-
mana karşı büyük başarı sağlamıştır. Isparta’da Müdafaa-i Hukuk Reisi olarak 1920’de 
ilk meclise üye seçilmiştir. Ölünceye kadar Isparta Milletvekilliği yapmıştır. 1939 yılında 
vefat etmiştir.
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Süleyman Demirel 

   T.C. 9. Cumhurbaşkanı olan Süleyman DEMİREL, 1 Kasım 1924 İslamköy doğumlu-
dur. İlköğrenimini İslamköy’de, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirmiş, Şubat 
1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. Siyasi ya-
şamına 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başlamıştır. Ülkemizin 
en genç genel müdürü ve en genç başbakanı unvanlarına sahiptir. Ayrıca İsmet İnönü’den 
sonra en uzun başbakanlık yapmış kişidir. Ayrıca altı dönem Isparta Milletvekilliği yap-
mış, yedi defa hükümet kurmuştur.
   16 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 9. Cum-
hurbaşkanı olarak seçilmiş ve bu görevini 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürmüştür. 
Süleyman DEMİREL, Türkiye’nin en önemli tarım projelerinden biri olan Güneydoğu Ana-
dolu Projesi’nin (GAP)  mimarıdır.
   9. Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL’in öncülüğünde kurulan Süleyman Demi-
rel Üniversitesi onun başbakanlığı döneminde 1992 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Türk siyasetine damga vuran “Baba” lakaplı Süleyman DEMİREL fötr şapkası, esprili 
kişiliği ve hazırcevaplılığıyla tanınmıştır.
   17 Haziran 2015’te tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Devlet töreni ile son yol-
culuğuna uğurlanan Süleyman DEMİREL 20 Haziran 2015’te baba ocağı olan İslamköy’de 
adına inşa edilen Anıt Mezar’a defnedilmiştir.

. debiyat üzik anat Bilim nsanları 
Salih Zeki Aktay

Ali Can

   1896, Şarkikaraağaç doğumludur. 1914 Konya Lisesi mezunudur. Şiir ve hikâyeleri bazı 
dergilerinde yayımlanmıştır. Asya Şarkıları (1933), Mine Çiçekleri (1944), Hallac-ı Man-
sur (1944) eserlerinden bazılarıdır. 1971 yılında vefat etmiştir.

   1925, Yalvaç doğumludur. 1947’de Ankara radyosu ses sanatçılığı sınavını kazanmıştır. 
Yurttan Sesler Topluluğunda görev yapmıştır. Isparta başta olmak üzere Türkiye’nin 
birçok ilinde derleme yapmış, birçok ezgiyi notaya almış ve bunların TRT repertuarına 
girmesini sağlamıştır. 1991’de Devlet Sanatçısı olmuştur. 2000 yılında vefat etmiştir.
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Ahmet Aksakal

Yalçın Özsoy

Prof. Dr. Turan Yazgan

   1934, Senir doğumludur. Portre halıcılığına 1961 yılında Atatürk’ün portresini halıya 
dokuyarak başlamıştır. Çok sayıda devlet adamının portresini halıya dokumuştur. Mes-
leğinin zirvesinde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı projelerini hayata geçirmiş; bu projeler 
dahilinde Erzurum ve Sivas Kongreleri, İstiklal Marşı, Çanakkale Türküsü gibi çok sayıda 
eser çıkarmıştır. Türkiye’nin ilk ve tek halı portre sanatçısı olan Aksakal, 2014 yılında 
vefat etmiştir.

   1936, Sütçüler doğumludur. Anne ve babası Cumhuriyet’in ilk yıllarında öğretmenlik 
yapmıştır. 1966’da TRT’nin açtığı sınavı kazanmış ve 1969 yılında TRT’de kadrolu sanatçı 
olmuştur. Bağlama, kabak kemane sanatçısı olarak görev almıştır. TRT’de kabak kemane-
yi çalan ilk kişi olan Yalçın Özsoy, dış ülkelerde halk müziği ve çalgılarını tanıtma imkânı 
bulmuştur.2014 yılında vefat etmiştir.

   1938, Eğirdir doğumludur. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bi-
tirmiş ve sonrasında asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Doktorasını tamamladıktan 
sonra 1971’de doçent olmuştur. 1979’da da profesörlüğe yükselmiştir. Üniversite Se-
nato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde 
bulunmuştur. 
   1980 yılında kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının genel başkanlığını yürütmüş 
ve yaptığı hizmetleri karşılığında 200’den fazla plaketle ödüllendirilmiştir. 2012 yılında 
İstanbul’da vefat etmiştir.

Görsel 5.7 Prof. Dr. Turan Yazgan Görsel 5.8 Salih Zeki Aktay
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Beni tanıyabilir misinizBeni tanıyabilir misiniz 3
1.Osmanlı sadrazamlarındanım. Aynı zamanda ok atmada çok ustayım. Beni 
tanıyabilir misiniz?

..................................................................................................................................................

2.Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptım. Beni tanıyabilir misiniz?

..................................................................................................................................................

3.1980 yılında kurduğum Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının genel başkanlığı 
görevini de yaptım. Beni tanıyabilir misiniz?

..................................................................................................................................................

4.Türkiye’nin ilk ve tek halı portre sanatçısıyım. Beni tanıyabilir misiniz?

..................................................................................................................................................

5.Gül ve gül yağcılığı ile ilgili çalışmalarım vardır. Beni tanıyabilir misiniz?

.................................................................................................................................................. 

akın çevrenizde gördüğünüz 
kültürel varlıklar nelerdir
Araştırınız.

akın çevrenizde gördüğünüz 
kültürel varlıklar nelerdir
Araştırınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK
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  ehrimin somut olmayan kültür 
varlıklarını öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  Aşağıdaki fotoğraflarda şehrimizde 
bulunan ve geleneği devam eden kültür 
miraslarından örnekler verilmiştir.
  Bu mirasları  somut olan ve somut 
olmayan olarak ayırıp altlarındaki 
kutucuklara yazınız.  
  

  Aşağıdaki fotoğraflarda şehrimizde 
bulunan ve geleneği devam eden kültür 
miraslarından örnekler verilmiştir.
  Bu mirasları  somut olan ve somut 
olmayan olarak ayırıp altlarındaki 
kutucuklara yazınız.  
  

KONUYA HAZIRLIK

KONU 4- ISPARTA’NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI

omut olmayan
kültürel varlık
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   Bir bölgede geçmişten günümüze yaşamış uygarlıkların bıraktıkları izlere 
somut olan kültürel miras denir. Somut olan kültürel varlıklar gerek arkeolojik 
kazılarda gerekse halen varlığını sürdüren kültür miraslarında görülmektedir. 
Tarihi binalar ve yapılar, anıtlar ve mimari kalıntılar somut olan kültürel miras-
lara örnektir.
   Somut olmayan kültürel miraslar ise bölgenin sözlü anlatımları, sözlü gele-
nekleri (mani, ninni, türkü, efsane vb.) ve el sanatları geleneği gibi kültür ürün-
leridir. Somut olmayan kültür varlıkları geleneklere bağlılık ve sözlü aktarım 
yoluyla nesilden nesile geçmektedir. 
   Süleyman Demirel Üniversitesi şehrimizin kültürel mirasını araştırıp tanıtan 
bir proje yapmıştır. Şehrimizle ilgili bu çalışmanın ürünlerine aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.
http://ispartakulturelmiras.sdu.edu.tr

Halk Oyunları
   Şehrimiz coğrafi konumu itibariyle geçiş bölgesinde bulunduğu için halk oyunları açısın-
dan çeşitlilik göstermektedir. İl sınırları içinde icra edilen halkoyunlarımızdan bazıları 
şunlardır:

A A   A A   A A

eybekler adın yunları arma yunlar 
Avşar Zeybeği Erik Dalı Teke Zeybekleri
Serenler Zeybeği Altınım Var Haymanalı
Kiremitten Su Damlar Zeybeği Çek Deveci Güle Çıktım Gülmedim
Jandarma Zeybeği Şişedeki Gül Yağı Yeşil İpek Bükeyim
Bas bas Zeybeği Ali Kavak Kesiyor Çayır Çimen Geze Geze
Alyazma Zeybeği Tahtalıkta Kalbur Var Teke Zortlatmaları

Yayla Yolları
Anamasın Keçileri
Goca Ceviz

   Şehrimizde giyilen geleneksel kadın kıyafetleri; basmadan veya ipekten yapılmış şal-
var, üç etek, sıkma mintan ve kutmi (kutnu) kumaşından yapılmış yelektir. Başta, tepelikli 
fes ve fes aksesuarları bulunur. Şalvarın üzerine üç etek, şal kuşak gümüş veya tokalı 
kemer bağlanır. Ayakta mes, yün çorap, dolamalı çarık, yuvalı kundura görülür. Önemli 
günlerde ise boydan boya bindallı giyilir.
   Erkek kıyafetlerinde ise başta, kırmızı fes veya beyaz takke bulunur. Fese poşu bağ-
lanır. Üste kollu ve işlemeli cepken giyilir. İçte düğmeli ve yakasız mintan bulunur. Belle-
rinde dolama kuşak,  şalvar; ayakta yün veya kıl çorap, dolamalı ve çitimeli çarık bulunur.

Geleneksel Kıyafetler
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es
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epken
çlik
öynek

tek

çetek
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Alınlık

oşu

epken intan
öynek

uşak

olan

alvar
ağşır

necek

orap
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emeni

emeni
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   Isparta, tarihin her döneminde önemli geçiş yolları üzerinde yer almış ve farklı mede-
niyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. 
Tarımsal yapı, hayvancılık, göçebe kültürü ve başka yörelerden etkilenme Isparta’nın 
beslenme şeklini belirlemiştir. Geçmişten günümüze aktarılan, düğünlerde, bayramlarda 
ve özel günlerde büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilen “kabune, etli kuru fasulye,
irmik helvası”dır. Bunun yanında “bütün et (kapama), et haşlama, Senirkent ve Yalvaç 
usulü keşkek ve banak” da Isparta’nın ilçelerine göre değişen yöresel yemeklerindendir.  
 
     

   Şehrimizin zengin el sanatlarına deri işleri, kalay, oya, yöresel kıyafetler, semer, at 
arabası ve keçe yapımları; günümüzde ise dericilik, sobacılık, saraçlık, semercilik ve nal-
bantlık gibi el sanatları örnek gösterilebilir. 

     

Yemekler

Görsel 5.9 İrmik Helvası Görsel 5.10 Banak Görsel 5.11 Kabune

El Sanatları

Görsel 5.12 Keçecilik Görsel 5.13 Bakırcılık

Görsel 5.14 Semercilik Görsel 5.15 Dericilik

Görsel 5.16 Minyatür At Arabacılığı Görsel 5.17 Halıcılık
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  Aşağıda şehrimizin farklı yörelerine 
ait sözlü halk kültürü ürünleri 
verilmiştir. iz de büyüklerinizden 
öğrendiğiniz bir sözlü halk kültürü 
ürününü arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Aşağıda şehrimizin farklı yörelerine 
ait sözlü halk kültürü ürünleri 
verilmiştir. iz de büyüklerinizden 
öğrendiğiniz bir sözlü halk kültürü 
ürününü arkadaşlarınızla paylaşınız.

1

                  fsane
Eski çağlardan beri söylenegelen,olağanüstü 
varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye, 
söylence.
   Eğirdir ilçesinde çarşıdan bakıldığında 
görülen Süt Kayası’nın biraz aşağısında Ök-
sürük Kayası vardır. Efsane bu ya, öksüren 
çocuklar bu kayanın etrafında üç beş kez 
döndürülerek kayanın üzerine tükürttürü-
lür. Çocuklar arkalarına bakmadan evlerine 
götürülür. Sonra da öksürüklerinin geçece-
ğine 
inanılır.  inanılır.inanılır.  
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  Annelerimizin babalarımızın da 
çocukluğunda severek oynadıkları “yedi 
kiremit” oyununu arkadaşlarınızla 
birlikte  öğretmeninizin gözetiminde 
oynayınız.

  Annelerimizin babalarımızın da 
çocukluğunda severek oynadıkları “yedi 
kiremit” oyununu arkadaşlarınızla 
birlikte  öğretmeninizin gözetiminde 
oynayınız.

2

   Oyunlar, ait oldukları toplumun hayat felsefesini yansıtır. Bir toplum han-
gi değerleri benimsemişse, o toplumun oyunlarında o değerlere sıkça rast-
lanır. Oyunlar toplumun yaşantısı hakkında ipucu ve toplumun benimsediği 
değerler hakkında bilgi verir. 
   Şehrimizde ise “düllük, yedi kiremit, ellem büllem “ gibi birçok oyun, kül-
türümüzü yansıtan çocuk oyunlarındandır.
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  ülkız  memleketine duyduğu 
sevgiyi bir mani yazarak dile 
getirmiştir. 
  iz de yaşadığınız yer ile ilgili 
bir mani yazar mısınız

  ülkız  memleketine duyduğu 
sevgiyi bir mani yazarak dile 
getirmiştir. 
  iz de yaşadığınız yer ile ilgili 
bir mani yazar mısınız

3

  Ağız  deyiş ve özgün söz 
varlığı ne demektir  araştırınız. 
ehrimize ait örneklerle 

arkadaşlarınızla tartışınız.

  Ağız  deyiş ve özgün söz 
varlığı ne demektir  araştırınız. 
ehrimize ait örneklerle 

arkadaşlarınızla tartışınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK
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zeree 

                     

  aşadığım şehre ait ağız  sözlü 
ifade ve özgün söz varlıklarını 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  ülbey bu yıl pro e ödevini ürkçe dersinden 
almıştır  öğretmeni ödev konusu olarak yaşadığı 
yörenin dil farklılıklarını ve bunların sebeplerini 
araştırmasını istemiştir. ülbey  sparta ya ait yöre-
sel sözcüklerin anlamlarını bulmakta zorlanmaktadır. 
Anlamları karışık olarak verilen yöresel sözcükleri 
anlamları ile eşleştirmede ona yardımcı olur musunuz

  ülbey bu yıl pro e ödevini ürkçe dersinden 
almıştır  öğretmeni ödev konusu olarak yaşadığı 
yörenin dil farklılıklarını ve bunların sebeplerini 
araştırmasını istemiştir. ülbey  sparta ya ait yöre
sel sözcüklerin anlamlarını bulmakta zorlanmaktadır. 
Anlamları karışık olarak verilen yöresel sözcükleri 
anlamları ile eşleştirmede ona yardımcı olur musunuz

KONUYA HAZIRLIK

 
ambar 

 
 samsa 

 
meşgele 

 
asbap 

 
ebe 

5

1.Buğday başağı.
2.Ölmüş bir kimseyi saygıyla anmak için 
kullanılan sıfat.
3.Muska şeklinde yapılan şerbetli hamur 
tatlısı.
4.Uğraşılan şey, iş, güç.
5.Genellikle tahıl saklanan yer, depo.

6.Amca .
7.Yabancı memleket.
8.Elbise.
9.Anneanne, nene.
10.Gayri, artık.

 
gari 

 
yad 

yaban 

 
emmi 

KONU 5- ISPARTA’NIN DİL ÖZELLİKLERİ

 
ırahmetli 
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    Ağız; aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebi-
len, belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma diline denir. Karadeniz ağzı, 
Isparta ağzı, Konya ağzı gibi.
  Deyiş; halk edebiyatında mani, destan, ağıt, şiir, mısra, şarkı, türkü, gazel 
gibi  hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin genel adına denir.
  Söz varlığı; bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük 
hazinesi, kelime kadrosuna denir.

 
   Haziran… Yaz mevsiminin başlangıcı. Güzeldir bizim memlekette mevsimlerin başı da 
sonu da. Kışı; kış gibi ayazıyla, karıyla yaşarsın. Bahar geldi mi yeşiline, mavisine doya-
mazsın. Yaz demek hasat demektir. Ekinler biçilir, başaklar ayrılır zereesinden. Buğdayı 
doldurur ambarlarımızı, samanı Sarıkız ile Kocabaş’ın kışlık erzağı.
   Babamın “Herkes hazırsa çıkalım.” sesiyle irkiliyorum köyümün özlediğim hayalinden. 
Bu yıl haziran ayı Ramazan Bayramı’nı karşıladı. Biz, her bayram olduğu gibi bir gün önce-
si sabah erkenden  yola koyulduk. “Bayram sabahı ata evinde garşılanır. Temiz asbablar 
geyilir, bayram namazına hep barabar gidilir. Sabah ekmene hap barabar oturulur.”der-
di rahmetli Ramazan dedem. Babaannemin söylemiyle “Ömür-ü hayatında bir gün güneş 
görmemiş, kasabanın bazarından başka yer sürmemiş, Allah’a çalışmakdan gari meşgelesi 
olmamış ırametli Iramazan’ım.”
   Ne çok özlemişim köyümü, babaannemi, Sarıkız’la Kocabaş’ı. Salih’i de çok özledim 
tabii. Salih, benim köydeki en yakın arkadaşım. Babaannemlerin dambaşı ile onların dam-
başı çok yakın. Birbirimize kolayca gidip gelebilelim diye Ali emmi iki dambaş arasına ko-
caman bir kalas koydu. Bizim için çok eğlenceli bir oyuncak oldu bu derme çatma köprü. 
Tatillerde köye gittiğimde Salih’le gezmediğimiz çayırlık çıkmadığımız koruluk kalmaz. 
Su kanallarında uzun değneklerin ucuna bağladığımız solucanlarla balık tutmaya kalkar, 
saatlerce değnek oltaları beğenip de gelmeyen balıkları beklerdik. Gerçi kanallarda balık 
var mı yok mu onu da bilmiyorduk ya.
   Babam on beş yaşında ayrılmış köyden. “Bizim zamanımızda okumak zordu, çalışmak 
vardı.”der. Küçücük bir terzi çırağı iken zanaatını ustasının ona sabırla öğrettiğini biz-
lere anlatırken gözleri dolar. Şimdi işini çok iyi yapan bir terzi. Ekmeğimizi şehirde 
kazanıyor ama hiçbir zaman da köyden kopmamış. Annemle görücü usulüyle evlenmişler. 
Annem anlata anlata bitiremez düğünlerini.Kına Yakımı merasiminde maniler söylenerek 
gelinin eline kına sürülür ,dömbekçi eşliğinde eğlence yapılırmış.
   Çok az yolumuz kaldı. Mesafe azaldıkça benim de heyecanım artıyor. En çok da “oda 
yakması” için heyecanlanıyorum. Eskiden köylerde “oda” denilen misafirhaneler olurmuş. 
Ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu zamanlarda bir memleketten diğerine gidenler bu oda-
larda misafir olur, konaklar; ertesi gün yollarına devam ederlermiş. Bu odalar, halen kö-
yün gençlerinin toplanıp muhabbet ettiği yerler olarak kullanılıyor. Oda yakması yapıla-
cağı gün herkes iş bölümü yapar. Kimileri kömbe, kimileri su böreği, kimileri samsalar ve 
sarı burmalar yaptırarak odaya getirir. Muhabbetler edilir; şarkılar, türküler söylenir. 
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Bayram sabahları da oda yakma yapılır. Evlerde yapılan bayramlaşma odalarda devam 
eder. Yemekler yenir, çaylar içilir. Yaddan yabandan gelen misafirler topluca odalarda 
ağırlanır.
   Eğirdir Gölü’nün kenarındayız. Gölün sakinliği yeşilin büyüsü ile birleşiyor. Öğle güneşi 
tam tepemizdeyken gölün o muhteşem mavisi güneşin kızıllığı eşliğinde harika bir tablo-
yu andırıyor.
   Hele bir de bayram gezmelerimiz vardır. Salih’le bayram namazını kılıp sabah ekmeni 
yedik mi köyün her evine el öpmeye gideriz. Gelsin harçlıklar, tatlı tatlı şekerler.
 Nihayet Karaköy göründü. Karaköy yakınsa köye gelmişiz demektir. Kardeşim her za-
manki gibi uyuyor. Arife günü olunca köy çok kalabalık. Her evin önünde bir-iki araba.
Köyün girişinde bulunan mezarlığın önü de çok kalabalık.İkindi olmadan mezar üstüne 
gidilip kabir ziyaretlerinin bitirilmesi gerekiyor. Babam “Önce babaanneni görelim. Onu 
da alır birlikte geliriz gabir üstüne .”diyor.
 Ah! İşte babaannem de yolda bizi bekliyor.”İndir beni!”diyorum babama. Koşarak baba-
anneme sarılıyorum. Babaannem beni görünce her zamanki gibi ağlıyor. Yüzümü gözümü 
öperek:
“Aman benim gıymatlı oğlum,ak oğlum, gül oğlum.
Sabang ezanında, dilimde dua oğlum.
Gül yüzüngü gösderene, gurban olsun ebeng.
Gaç bayramlar geçdi  Iramazan’ımsız elimi öper
    Baldan datlı, bal oğlum.” diyerek köye her gelişimizde söylediği deyişleriyle yine yü-
reğime dokunmuştu.
Canım babaannem. Gönlü güzel, dili güzel ebem benim.

Ayşegül KAYA
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  Bulmacamızda  ülbey in 
hikayesinde yer alan bazı yöresel 
sözcük ve sözcük grupları verilmiştir. 
Bakalım  bunları bulabilecek misiniz

  Bulmacamızda  ülbey in 
hikayesinde yer alan bazı yöresel 
sözcük ve sözcük grupları verilmiştir. 
Bakalım  bunları bulabilecek misiniz

1
222111 333

666

444

555

A  A A
1.Bayramlarda,özel günlerde
toplanılıp muhabbet etme
5.Yöresel yemeklerden 
bir yemek çeşidi
6.Uzun süre saklanabilen 
yiyeceklerin genel adı

A A  A A
2.Davul,darbuka gibi enstrümanları 
çalan kimse
3.Arife günleri yapılan mezar ziya-
retleri
4.Evlerin genellikle güneşe karşı yapı-
lan çıkıntıları,balkon 

Oda yakması

Dömbekçi

Mezar üstü

Dambaş

Kömbe

Erzak
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  Aşağıdaki görsellerde ülbey in 
hikayesinde geçen yöresel deyimler 
anlatılmıştır. Bunların hangi deyimler 
olduğunu görsellerin altındaki 
kutucuklara yazınız. 

2

............................. ............................. .............................

............................. .............................

Ekmeğini kazanmak Allah’a çalışmak
Gün güneş görmemekYer sürmek

▪ ▪
▪

▪
▪

Mezar üstüne gitmek
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A    
Çayır çimen geze geze of of 
Oldum ben bir geveze 
Kızına meyil verdim 
Darılma hanım teyze of ninem of 

Pencereden kuş uçtu of of 
Yandı yürek tutuştu 
Yanma yüreğim yanma 
Ayrılık bize düştü of ninem of 

Simidimin tablası of of 
Geldi düğün haftası 
Gelin olacam diye 
Nedir bunun tafrası of ninem of

  
Evlerinin önü mersin
(Ah) Sular içme gadınım tersin tersin
(Sular akmaz gadınım tersin tersin)
Mevlam seni bana versin
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım
Evlerinin önü susam
(Ah) Su bulsam da gadınım çevremi yu-
sam
Açsam yüzünü baksam dursam
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
(Ah) Kapınızda bidanem kul ben olayım

  ehrimize ait yerel 
yayıncılığı araştırarak 
sınıfa örnekler getiriniz. 

  ehrimize ait yerel 
yayıncılığı araştırarak 
sınıfa örnekler getiriniz. 

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

 lkemizde halk şiirinin her çeşidini 
göstermek için “türkü” adı kullanıl-
maktadır. zginin ve sözlerin çeşitlen-
mesine göre “ağıt ninni deyiş hava” 
adlarının da kullanıldığı görülmekte-
dir. ürküler çoğunlukla  anonimdir.
  ehrimizde de halkımıza mal olmuş 
birçok türkümüz vardır.

 lkemizde halk şiirinin her çeşidini 
göstermek için “türkü” adı kullanıl
maktadır. zginin ve sözlerin 
mesine
adlarının da kullanıldığı görülmekte
dir. ürküler çoğunlukla  anonimdir.
  ehrimizde de halkımıza mal olmuş 
birçok türkümüz vardır.

3

Karekod uygulamasında 
ezgisiyle verilmiş olan 
türküleri dinleyiniz, ar-
kadaşlarınız ile birlikte 
söyleyiniz.

Türkülerden birini se-
çerek sınıfta arkadaş-
larınıza şiir şeklinde 
okuyunuz.
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  ehrimde yerel yayıncılığın zaman 
içerisindeki gelişimini araştırıp 
çıkarımda bulunacağım.

NE ÖĞRENECEĞİM??
  nsanları yaşadığı şehir veya kasa-
bayla ilgili konularda bilgilendiren kitle 
iletişim araçlarının genel adına “yerel 
medya” denir. Bugün şehrimizde yayın 
yapan gazete  radyo  televizyon gibi 
bildiğiniz yerel medya kuruluşlarını 
araştırıp aşağıdaki boşluğa yazınız.   

  nsanları yaşadığı şehir veya kasa
bayla ilgili konularda bilgilendiren kitle 
iletişim araçlarının genel adına “yerel 
medya” denir. Bugün şehrimizde yayın 
yapan gazete  radyo  televizyon gibi 
bildiğiniz yerel medya kuruluşlarını 
araştırıp aşağıdaki boşluğa yazınız. 

KONUYA HAZIRLIK

   Isparta’da Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar yerel basın değişik evreler yaşamış ve 
her geçen gün biraz daha çağıyla bütünleşmiştir. Şehrimizde çok sayıda gazete, dergi, 
radyo ve televizyon yayın hayatını devam ettirmektedir. Şehirdeki gelişmeler önceleri 
gazete ve dergi; 1970’li yıllarda radyo, 1980’li yılların sonuna doğru da televizyon aracılı-
ğıyla halka ulaştırılmıştır. Günümüzde ise sosyal medya önem kazanmış ve toplum, sosyal 
medya aracılığıyla şehirdeki gelişmeleri takip etmektedir.

KONU 6- ISPARTA’DA YEREL MEDYA 

A A A  A

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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lk radyo “ sparta ehit Ali 
hsan almaz A ” radyosuhsan almaz A ” radyosu
lk radyo “ sparta ehit Ali 
hsan almaz A ” radyosu
lk radyo “ sparta ehit Ali 

-
dur. alen yayın yapan dokuz 
radyo bulunmaktadır.
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A A

 sparta da yayımlanan gazete ve 
dergiler ile yayın yapan radyo ve 
televizyon kanallarını araştırarak 
tabloyu doldurunuz. 

 sparta da yayımlanan gazete ve 
dergiler ile yayın yapan radyo ve 
televizyon kanallarını araştırarak 
tabloyu doldurunuz. 

1
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  edya hayatımıza girdikten 
sonra hayatımızda neler değişti  
Arkadaşlarınızla tartışıp 
çıkarımlarınızı yazınız.

  edya hayatımıza girdikten 
sonra hayatımızda neler değişti  
Arkadaşlarınızla tartışıp 
çıkarımlarınızı yazınız.

2

  Kültürün müzik üzerine etkisini 
araştırınız. ıkarımlarınızı 
arkadaşlarınız ile tartışınız.   

178178

  Kültürün müzik üzerine etkisini 
araştırınız. ıkarımlarınızı 
arkadaşlarınız ile tartışınız.   

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

AKLIMDA BULUNSUN

  A  radyosu  okulun öğrencilerinin 
devam devamsızlıklarını  okul 
haberlerini sparta halkına duyurmak 
için kurulmuş bir radyodur.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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AAA
............................................................................................................................................................................
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ehrimin geleneksel ve yaşayan 
müzik kültürünü öğreneceğim.  

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  Yandaki karekodda verilen 
şehrimize ait  “ ayır imen 
eze eze” türküsünü dinlerken 

hissettiğiniz duyguları belirten 
emo i emo ileri seçiniz.  

  Yandaki karekodda verilen 
şehrimize ait  “ ayır imen 
eze eze” türküsünü dinlerken 

hissettiğiniz duyguları belirten 
emo i emo ileri seçiniz.  

KONUYA HAZIRLIK

KONU 7- ISPARTA’DA MÜZİK KÜLTÜRÜ 

   Isparta, coğrafi konumu bakımından Akdeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgeleri arasında bir 
köprü görevi görmektedir. Isparta’da müzik kültürü, halk kültürüne dayanır ve köklü bir 
yapıya sahiptir. Isparta’da halk müziğini besleyen kültürel unsurlar asker, hacı, misafir 
uğurlama ve karşılama; doğum, sünnet, evlenme ve cenaze merasimleri; dinî bayramlar 
ve kutlamalardır. Şehrimizde, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi ile Teke Yöresi’nde 
ortak görülen müzik çeşitliliği bulunmaktadır. Göçerlerin ve yörük boylarının çok renkli 
yaşantısı müziğin içinde hissedilmektedir. Çeşitli inançların oluşturduğu müzik birikimi, 
yörenin halk müziğine ayrı bir renk vermiştir. Ayrıca Kafkasya, Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan’dan yöreye yerleştirilen Türk muhacirler, ilimizin müzik kültürüne katkıda 
bulunmuşlardır. Bu sebeple, şehrimizde zengin bir halk müziği varlığı oluşmuştur.
   

A A A  
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Kabak 
Kemane

Ney

Bateri Davul Tef Darbuka Dömbek Kaşık Zil

Zurna Düdük Klarnet Sipsi Kaval Trompet

 Keman Çello Kontrbas Viyola Kemençe Iklığ

A  A A

 A A

A  A A

Trompet

   Şehrimizde Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği biçimleri görülmektedir. Bunun 
yanında Klasik Batı Müziği, caz, rock, blues ve diğer popüler müzikler de vardır. Müzik 
kültürümüzde başta bağlama ailesi olarak meydan sazı, divan sazı, tambura, çöğür bağ-
lama, cura bağlama ve parmak curası kullanılırken bunların yanında gitar çeşitleri, ut ve 
cümbüş de kullanılmaktadır. Geleneksel yaylı çalgılardan kabak kemane, yörük kemençesi 
şehrimizde kullanılan başlıca yaylı çalgılardandır. Keman, viyola ve çello da Klasik Batı 
Müziği ve Klasik Türk Müziğinin icrasında kullanılan çalgılardandır. Isparta’da geleneksel 
üflemeli çalgılar olarak zurna, düdük, kaval, sipsi, çığırtma ve ney görülürken; klarnet, 
trompet gibi çalgıların da bulunduğu bilinmektedir. Vurmalı çalgılara da bateri, davul, 
def, darbuka, dömbek, zil, maşa ve kaşık  örnek olarak verilebilir. Bu çalgılar düğün, şen-
lik, festival, uğurlama - karşılama törenleri, Ramazan ayı etkinlikleri ve önemli günlerde 
solo ve karma olarak kullanılmaktadır.
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  Aşağıda parçaları karışık şekilde 
verilen fotoğrafların hangi müzik 
aletlerine ait olduğunu tahmin ederek 
noktalı yerlere yazınız.

  
verilen fotoğrafların hangi müzik 
aletlerine ait olduğunu tahmin ederek 
noktalı yerlere yazınız.

1

  andaki karekodda verilen şehri
mize ait “ ayıra erdim ostu” adlı 
türkü  sparta ya has  eybek 
oyununun ritmik yapı örneğidir. in
lerken türkünün ritmik yapısına eşlik 
ediniz. 182182

  andaki karekodda verilen şehri
mize ait “ ayıra erdim ostu” adlı 
türkü  sparta ya has  eybek 
oyununun ritmik yapı örneğidir. in
lerken türkünün ritmik yapısına eşlik 
ediniz. 

2

 A A A A

Divan Sazı Bağlama Gitar Cura Çöğür Cümbüş Ut

......................................................................
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  Aşağıdaki bulmacada geçen müzik 
aletlerinin isimlerini soldan sağa doğru 
bularak boyayınız. alan harflerden 
oluşan cümleyi noktalı yere yazınız. 

  Aşağıdaki bulmacada geçen müzik 
aletlerinin isimlerini soldan sağa doğru 
bularak boyayınız. alan harflerden 
oluşan cümleyi noktalı yere yazınız. 3

B A Ğ L A M A M G İ T A R
Ü Ç E L L O Z K E M A N İ
C Ü M B Ü Ş K V İ Y O L A
H K E M E N Ç E A N E Y y
Z U R N A A K L A R N E T
T D Ü D Ü K I K A V A L N
Ç I Ğ I R T M A T M A Ş A
A S İ P S İ k B A T E R İ
E T R O M P E T N T E F D
D A R B U K A İ D A V U L
S D Ö M B E K İ I K L I Ğ
D K A Ş I K İ Z İ L R U T

  aşadığınız yerde insanların birlik 
ve beraberlik içinde kutladığı ne gibi 
etkinlikler yapılmaktadır      
Araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

  aşadığınız yerde insanların birlik 
ve beraberlik içinde kutladığı ne gibi 
etkinlikler yapılmaktadır      
Araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK
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KONU 8- ISPARTA’DA ÖNEMLİ GÜNLER, YÖRESEL ŞENLİK VE FESTİVALLER

  ehrimin önemli günleri  festi-
valleri ve sanat etkinlikleri hak-
kında bilgi sahibi olacağım  

NE ÖĞRENECEĞİM ??
  sparta da yapılan festivalleri 
biliyor musunuz  Bildikleriniz hak-
kında kısaca bilgi veriniz.
  aha önce gittiğiniz bir festivalle 
ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

  sparta da yapılan festivalleri 
biliyor musunuz  Bildikleriniz hak
kında kısaca bilgi veriniz.
  aha önce gittiğiniz bir festivalle 
ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.paylaşınız.

KONUYA HAZIRLIK

A A A     A
   Festival; dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve 
özel önemi olan sanat gösterisi anlamına gelmektedir. Ayrıca, belli bir sanat dalında oyun 
ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda derece alanlara ödül verilmesi biçiminde 
düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi olarak tanımlanmaktadır. Bir bölgenin 
en ünlü ürünü için yapılan gösteri ya da şenlik de festival kavramının anlamı olarak kul-
lanılmaktadır. Kültür, turizm, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık, teknoloji gibi birçok 
alanı etkileyen ve ilgilendiren festivaller günümüzde önemli bir toplumsal etkinlik haline 
gelmiştir. Şehrimizde de ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi çeşitli festivaller, şen-
likler ve anma günleri yapılmaktadır.  Isparta’nın iklimi, tarihî ve kültürel dokusu yöresel 
kutlama etkinlikleri ve festivaller açısından uygun özelliklere sahip olması yapılan kut-
lamaların çeşitliliğini artırmıştır. Şehrimizde yapılan festivalleri incelemeye başlayalım.

Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali

   Türkiye’nin gül bahçesi olan Isparta’da geçmiş yıllarda Gül, Halı ve Turizm Festivali 
günümüzde ise Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali olarak düzenlenen etkin-
liklerde güle gereken önemin verilmesi amaçlanmaktadır. Isparta Belediyesi tarafından 
gül toplama zamanı olan mayıs ayında halk oyunları, mehteran gösterileri, konserler, 
söyleşiler, atölye çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca gül toplama etkinliği, gül suyu ve gül 
yağı üretimi yapılan yerlere geziler ve yarışmalar da festival süresince dikkat çeken 
etkinliklerdendir.



TEMA 5 - ŞEHRİMDE BEN

185

A. ıda estivalleri      
1. Sütçüler Dut Pekmezi ve Turizm Festivali
2. Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri
B. Anma utlamaları
1. Gelendost Miryokefelon Zaferini Anma Kutlamaları
2. Gönen Gümüşgün Tez Mehmet ve Sinan Baba Anma ve Aşure Yemeği
3.Senirkent Uluğbey Seyit Veli Baba Sultan’ı Anma ve Pilav Festivali
4. Yakaören Köyü Aslan Baba Aşure Şöleni
5. Gönen Yunus Emre’yi Anma Kültür - Sanat Etkinlikleri ve Aşure Şenliği
. ayla enlikleri

1. Aksu\Anamas Çayır Yaylası Yörük Şöleni   
2. Şarkikaraağaç Gedikli Köyü Sindel Yaylası Yörük Şöleni
. ültür  anat  urizm ve iğer utlamalar

1. Eğirdir Oluklacı Şenlikleri
2. Güneykent Gül ve Hasat Festivali
3. Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali
4. Yalvaç Pisidia Antiocheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali
5. Gönen Mezunları Geleneksel Kuru Fasulye Günü

ablo .  sparta da apılan estival ve tkinliklerden rnekler

Yalvaç Pisidia Antiocheia Kültür Turizm ve Sanat Festivali
   Yalvaç Belediyesi, Yalvaç Pisidia Antiocheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’ni her yıl 
ağustos ayında çeşitli etkinliklerle düzenlemektedir. İnanç turizminin önemli merkezle-
rinden biri olan antik kentin ismini taşıyan festivalde bilgi şöleni, çalıştay, sergi, konser, 
yarışma gibi farklı etkinlikler yöre halkının ilgisini çekmektedir. Antik kentin tarihi ve 
kültürel özelliklerinin yanında kazı çalışmaları hakkında da bilgilendirici çalışmalar ya-
pılmaktadır.
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Sütçüler Dut Pekmezi ve Turizm Festivali
   İlçenin coğrafi şartlarının ve ikliminin de etkisiyle Isparta’da dut üretiminin büyük bir 
bölümü Sütçüler’de yapılmaktadır. Dağlarda doğal koşullarda yetişen beyaz dutları yöre 
halkı pekmez yaparak bu konuda bir farkındalık oluşturmuştur. Bu sebeple dut pekmezi 
adeta Sütçüler’in simgesi olmuştur. Bu nedenle Sütçüler Belediyesi her yıl “Sütçüler 
Dut Pekmezi ve Turizm Festivali” düzenlemektedir. Sütçüler’in yerli halkının büyük bir 
kısmı İstanbul, Ankara, Isparta Merkez ilçe ve yurt dışında yaşamaktadır. Kutlama ara-
cılığıyla her yıl tatil için memleketine gelenlerin ve misafirlerin birlik beraberlik içinde 
olması ve eğlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Sütçüler; doğası, tarihî, kanyonları 
ve kültürel özellikleri ile kültür turizmi üzerinden tanıtılmakta ve hareketlilik kazan-
maktadır. Her yıl temmuz ayında oluşturulan etkinlikler üç gün sürmektedir. 

Uluborlu Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri

   Uluborlu’da yağlı pehlivan güreşleri, tarihin çok eski dönemlerinden beri yapılmaktadır. 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları içinde varlığı bilinen güreşler, geçmişten 
günümüze süregelen bir gelenek halini almıştır. Uluborlu’da güreşin tam olarak başlangıç 
tarihi bilinmemesine rağmen Müslüman Türklerin burayı fethinden önce güreşlerin oldu-
ğuna dair dikili bir kitabe bulunmaktadır. Isparta’da elmadan sonra en fazla yetiştirilen 
meyve kirazdır.Özellikle Uluborlu ve Senirkent Ovası’nda yaygın olarak yetiştirilmekte-
dir. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kiraz Festivali; Uluborlu Belediyesi tarafından, Türkiye 
Güreş Federasyonunun da katkılarıyla düzenlenmektedir. Festival, her yıl kiraz hasatı-
nın bitimiyle birlikte haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk haftası arasında 
yapılmaktadır.
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Güneykent Gül ve Hasat Festivali

Lavanta Günleri

   Isparta, dünya gül üretiminin yüzde altmışından fazlasını karşılamaktadır. Şehrimizde 
gül üretiminin en fazla yapıldığı kasabalardan biri Güneykent’tir. Her yıl mayıs ve hazi-
ran ayları arasında hasadı yapılmaya başlanan gül; ekonomi, turizm ve kültür açısından 
kasaba için büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda da Güneykent Gül ve Hasat Festivali 
her yıl düzenlenmektedir. Festivalde; Gül Müzesi’nin ziyaretçiler tarafından gezilmesi, 
yerli ve yabancı turistlerin bahçelerden gül toplaması, gül yağının çıkartılmasının izlen-
mesi ve konserler gibi etkinlikler vardır. Yapılan etkinlikler gülün tanıtımı ve gül turizmi 
açısından etkili olmaktadır.

   Ülkemizde üretilen lavantanın yüzde 85’i Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak 
köyünde üretilmektedir. Lavanta sezonu başladığında lavanta tarlaları mor renge bürün-
meye başlar.  Bu güzelliği kaçırmak istemeyen ziyaretçiler de lavanta tarlalarına gelir-
ler. Lavanta tarlalarının tamamıyla mora büründüğü temmuz ayına rastlayan günlerde, 
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ta lavanta günleri başlamış olur.  Bu günlerde, Kuyucak’ta 
çeşitli etkinlikler düzenlenir. 
   Özellikle kozmetik alanında ham madde olarak kullanılan lavanta, son yıllarda turizm-
de de ön plana çıkmış durumdadır. Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Lavanta Kokulu 
Köy, yaklaşık 750.000 civarında ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Yüzlerce bahçede 
lavanta çiçekleri henüz açmaya başlamışken bahçelerin mora dönüşüne şahitlik etmek 
isteyen ziyaretçiler  bahçelere gelerek bu görsel şölene eşlik ederler. Çiftçiler;  lavanta 
bahçelerinin içine kurdukları salıncaklar, otantik eşyalar, seyir terasları gibi birbirinden 
farklı seçeneklerle ziyaretçilerine fotoğraf ve video çekimleri için birçok alternatif 
sunmaktadır. Fotoğraf çekimi için ülkemizin birçok yerinden ziyaretçiler gelmektedir. 
Yaklaşık olarak 3-4 ay boyunca süren bu görsel şölen her yıl ziyaretçilerini beklemek-
tedir. 
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  “ sparta nın ocuk ve ençlere 
ağladığı izmetler” konusunda yer 

alan “ uş vi apalım” etkinliğinin 
malzemelerini öğretmeninizin 
rehberliğinde hazırlayınız. 

  “ sparta nın ocuk ve ençlere 
ağladığı izmetler” konusunda yer 

alan “ uş vi apalım” etkinliğinin 
malzemelerini öğretmeninizin 
rehberliğinde hazırlayınız. 

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

6 Mart Atatürk’ün Isparta’ya Gelişi

A A   A A

   Isparta, Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı Millî Mücadele’ye canıyla, malıyla tam des-
tek vermiş, tüm Ispartalılar Kuvay-i Milliye ile bütünleşmiştir. Milli Mücadele’ye Mus-
tafa Kemal Paşa’nın safında giren Isparta -ilçeleriyle birlikte- 871 şehit, binlerce ya-
ralı vermiştir.  Farklı zamanlarda Isparta’ya gelmeyi düşündüğünü ifade eden Atatürk 
İzmir’den yola çıkarak 6 Mart 1930 sabahı da Eğirdir’e ulaşmıştır. Daha sonra halkla 
bir araya gelmiş ve onlarla sohbet etmiştir. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 6 Mart 1930 yılında Isparta’yı ziyaret etmiş olması önemli bir olaydır. Her yıl 
bu önemli günün yıldönümünde ilimizde törenler yapılarak Atatürk’ün Isparta’ya gelişi 
coşkuyla kutlanmaktadır.

  ört gruba ayrılınız. rup olarak 
şehrimizin kültür sanat etkinlikleri ya 
da yetişen ürünlerinden biriyle ilgili bir 
festival planlaması yapınız. aptığınız 
planlamayı afiş haline getirip sınıfınızda 
sununuz.

  ört gruba ayrılınız. rup olarak 
şehrimizin kültür sanat etkinlikleri ya 
da yetişen ürünlerinden biriyle ilgili bir 
festival planlaması yapınız. aptığınız 
planlamayı afiş haline getirip sınıfınızda 
sununuz.
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  ehrimdeki çocuklara ve gençlere 
yönelik merkezler hakkında bilgi 
sahibi olacağım.   

NE ÖĞRENECEĞİM??
  Bir sözcüğün harflerinin yerini 
değiştirerek yeni bir sözcük türetmeye 
“anagram” denir.
  Aşağıdaki görsellerde anlatılan çocuk 
ve gençlere yönelik hizmetleri ve spor 
dallarını ifade eden kelimeleri anagram 
yöntemiyle bulunuz ve tabloya yazınız. 
  

KONUYA HAZIRLIK

sniverüite biciiilnk nktüpühae ümez

iblim mezkeri akyak kolu avynaaht abhçesi

KONU 9- ISPARTA’NIN ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLADIĞI HİZMETLER
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A A A B A  

   Yaklaşık 40.000 öğrencinin eğitim gördüğü Süleyman Demirel 
Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur.  Üniversite, ismini ülkemi-
zin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den almıştır. Akademik 
kadrosu, öğrenci odaklı eğitim kalitesi ve kampüs imkanları ile 
şehrimizin gurur kaynağı olan üniversitemiz, ülkemizin de önde 
gelen eğitim kurumlarından biridir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

AKLIMDA BULUNSUN

  Süleyman Demirel Üniversitesi, 
her yıl yaklaşık .  yeni öğrenci 
kaydı ile en çok öğrenci alan ilk üç 
üniversite arasında yer almaktadır. 

   SDÜ öğrencileri Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programları çerçevesinde yurt 
içinde ve dışında farklı üniversitelerde birkaç dönem boyunca eğitim alma fırsatı da bul-
maktadır. Ayrıca üniversite, Göller Bölgesi Teknokenti ile ülke ekonomisine katkı sağ-
layan bir bilim merkezidir. Kampüste bulunan Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi YETEM’de çeşitli teknolojik alanlarda çalışmalar yapılmakta ve kurslar 
açılmaktadır. Merkez, öğrenciler tarafından ziyaret edilebilmektedir. Üniversitede bu-
lunan Bilgi Merkezi’nde oldukça zengin bir koleksiyona sahip kütüphane de yer almakta-
dır.
 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)
   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesinin akademik ve idari olarak ikiye bölünmesiyle 18 
Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. Üniversitede yaklaşık olarak 
36.000 öğrenci eğitim görmektedir. 
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  ehrimizde bulunan üniversi-
telerle ilgili bilgi edindikten 
sonra aşağıdaki soruları cevap-
layınız. 

  ehrimizde bulunan üniversi
telerle ilgili bilgi edindikten 
sonra aşağıdaki soruları cevap
layınız. 

1
. Büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyorsunuz?

.....................................................................................................................
. Büyüyünce yapmak istediğiniz mesleğe ait bir bölüm şehrimizde bulunan üni-

versitelerde var mı? Varsa hangi üniversitede, hangi bölümdür?
..............................................      .........................................   .................................................
. Şehrimizde bulunan üniversitelerden birinin rektörü olduğunuzu hayal ediniz. 

(Rektör, bir üniversiteyi yöneten en üst düzey yetkilidir.) Üniversitelerimize 
yeni bir bölüm açma şansınız olsaydı, hangi bölümü açmak isterdiniz? Açıklayınız.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

  A   A
   Milli Eğitim Sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki temel bölümden 
oluşur. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim ku-
rumlarını kapsar. İlimizde resmi ve özel olan 32 okul öncesi, 165 ilkokul, 140 ortaokul, 
88 ortaöğretim ve 2 yükseköğretim olmak üzere toplam 427 örgün eğitim kurumu bu-
lunmaktadır. 
   Yaygın eğitim, örgün eğitimle beraber veya örgün eğitimin dışında düzenlenen eğitim 
faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlükleri yaygın eğitim faaliyetleri yapılan kurumlardan bazılarıdır. Okuma 
yazma, hobi, spor ve meslek kursları şehrimizde düzenlenen yaygın eğitim faaliyetlerin-
den bazılarıdır. 

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

   Isparta merkezde, Keçiborlu, Yalvaç, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçelerinde bulunan 
Gençlik Merkezlerinde öğrenciler için çeşitli spor faaliyetleri yapılmaktadır.  Savunma 
sanatları, futbol, basketbol, voleybol, satranç, dağcılık ve doğa sporları, kayak, eskrim, 
dalış ve tenis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen spor faaliyetlerinden 
bazılarıdır. Ayrıca Isparta Gençlik Merkezinde güzel sanatlar, bilim ve teknoloji, kişisel 
gelişim, dini ilimler ve değerler gibi çeşitli alanlarda etkinlikler de yapılmaktadır. 
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1. otoğraf çekmeyi çok seven ve bu 
konuda eğitim almak isteyen bir kişi 
nereye başvurabilir  
2.Bulunduğunuz ilçedeki yaygın eğitim 
merkezlerinde hangi spor kursları bu-
lunmaktadır  Araştırınız.   

1.
konuda eğitim almak isteyen bir kişi 
nereye başvurabilir  
2.
merkezlerinde hangi spor kursları bu
lunmaktadır  Araştırınız.   

2

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

  

   Özel Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireyler için açılan okullar ve eğitim merkezleridir. Engelli öğrenciler ve özel yetenekli 
öğrenciler için açılan okullar, destek eğitim odaları ve bilim sanat merkezleri şehrimizde 
bulunan özel eğitim merkezlerinden bazılarıdır. Bu merkezlerde, özel eğitime gereksi-
nim duyan öğrenciler bireysel eğitim programları ve çeşitli kurslar ile desteklenerek 
eğitim almaktadır.

 AA

   Davraz Kayak Merkezi’nde bulunan 12 pistte ama-
tör veya profesyonel tüm kayakçılar kış aylarında 
kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve snowboard 
yapma fırsatı bulmaktadır. Davraz Dağı’nda yaz ay-
larında futbol, dağcılık, dağ bisikleti, trekking, ya-
maç paraşütü, jeep safari gibi spor faaliyetleri de 
yapılmaktadır. 

Davraz Kayak Merkezi
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   Sütçüler ilçesine 10 km uzaklıkta bulunan Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’nda dağcılık, rafting, kaya tır-
manışı, kanyoning, doğa yürüyüşü, yaban hayatı göz-
lemciliği gibi etkinlik imkanları bulunmaktadır. Par-
ka giden ziyaretçiler piknik ve kamp yapma fırsatı 
da bulabilmektedir.  

   Isparta merkezde, Atabey ve Eğirdir ilçelerinde bulunan tesislerde farklı yaş grupla-
rına uygun binicilik ve okçuluk eğitimleri verilmektedir. 

   Eğirdir Türkiye’nin 2. büyük tatlı su gölü olarak yüzme, yelken gibi su sporlarına imkan 
tanımaktadır. Ayrıca ilçemiz triatlon, foto safari, doğa yürüyüşü, oryantiring, dağcılık, 
jeep safari, yamaç paraşütçülüğü, avcılık, endemik bitki ve kuş gözlemciliği gibi pek çok 
spora da ev sahipliği yapmaktadır. 

Sütçüler Yazılı Kanyon Milli Parkı

Binicilik Tesisleri

Eğirdir

Görsel 5.18 Eğirdir Triatlonu

194194194194194194

   Kuş gözlemciliği, doğadaki kuşları yakından tanımamızı sağlayan bir göz-
lem sporudur. Kovada Gölü Milli Parkı, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı 
ve Eğirdir Gölü’nün Hoyran bölümü kuş gözlemciliği için oldukça elverişlidir. 
Eğirdir Gölü, bölgede kışlayan küçük karabatak, Macar ördeği, elmabaş pat-
ka, tepeli patka ve Meke kuşları ile Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsü kazan-
mıştır. Siz de dürbün veya teleskop kullanarak, kuş türlerinin bulunduğu bir 
kitap rehberliğinde kuş gözlemciliği yapabilirsiniz. Ayrıca evinizin veya oku-
lunuzun bahçesindeki kuşları koruma amacıyla atık malzemelerden bir kuş 
evi yapabilirsiniz. Böylece kuş evinin içine yem koyarak kış aylarında yiyecek 
bulmakta sıkıntı yaşayan kuşların beslenmesine yardım etmiş ve çevre bilin-
cine sahip bireyler olarak atıkları değerlendirmiş olursunuz.



TEMA 5 - ŞEHRİMDE BEN

195

  Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
kuş evi yapınız. 

  Listede verilen malzemeler 
ile yönergeyi takip ederek 
kuş evi yapınız. 

3

Amaç:Atık malzemeleri değerlendirerek
 kuş evi yapmak. 

Malzemeler:
•2,5 litrelik boş ve temiz plastik şişe 
•Sprey boya 
•Maket bıçağı
•50 cm uzunluğunda kalın ip
•Süsleme için düğmeler ve renkli kalemler

Yapılışı:
1- Öğretmeninizin veya aile büyüklerinizin yardımıyla şişenin yarısını oluşturan 
ağız kısmını maket bıçağı yardımıyla düzgünce kesiniz. 
2- Şişenin kestikten sonra kalan alt bölümünü, kapı şeklinde bir boşluk oluştu-
racak şekilde kesiniz. (Bu bölüm bir kuşun rahatlıkta konup, içeri girebileceği 
büyüklükte olmalıdır.) 
3- Şişenin alt parçasında kestiğiniz bölgenin yan kısımlarına birer delik açınız.
4- Şişenin alt ve üst iki parçasını sprey boyalarla ve renkli kalemlerle boyayarak 
süsleyiniz. 
5- Şişenin kapağına iki tane delik açınız. 
6- İpi kapaktaki deliklerin üst kısmından aşağı doğru geçiriniz. 
7- İpi şişenin alt parçasındaki deliklerden de geçiriniz.
8- Şişenin alt ve üst parçalarını ip yardımıyla birleştiriniz.
9- Şişeyi ağaca asmak için yeterli miktarda ipi şişenin üst kısmında bırakınız ve 
ipin uçlarını bağlayınız.   
10- Şişenin kapağına düğmelerle şık tasarımlar oluşturabilirsiniz. 
11- Kuşlar için hazırladığınız plastik kuş eviniz asılmaya hazır.
12- Kuş evinin içine yem koyunuz. Öğretmeniniz veya aile büyüklerinizle uygun 
bir ağaca kuş evini asınız. 
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   Isparta merkezde bulunan Ayazmana, Kirazlıdere ve Gökçay mesireliklerinde piknik 
alanları, çocuk oyun ve eğlence alanları bulunmaktadır. Isparta’ya yaklaşık 10 km uzak-
lıkta bulunan Milas Mesireliği ve Gölcük Gölü Tabiat Parkı’nda çeşitli piknik, eğlence ve 
spor alanları bulunmaktadır.

   Eğirdir ilçesinin 29 km güneyinde bulunan Kovada Gölü’nde tırmanma, doğa araştırması, 
kamp yapma, yürüyüş, fotoğrafçılık ve kuş gözlemciliği gibi çeşitli faaliyetler yapılmak-
tadır. 

   Şarkikaraağaç ilçesine 6 km mesafede bulunan milli parkta eşsiz güzellikteki mavi se-
dir ormanları arasında yürüyüş, piknik ve kamp yapma alanları bulunmaktadır. 

   Eğirdir Gölü’nün kıyısında 250 dönümlük Rüya 
Park’ta bulunan hayvanat bahçesinde çeşitli ev-
cil ve vahşi hayvanlar bulunmaktadır. Park içeri-
sinde bölgede yetişen çeşitli çiçek, ağaç ve sera 
ürünleri sergilenmektedir. Ayrıca parkta koşu 
pisti, binicilik tesisi, yüzme alanları, plajlar, 
yeme içme alanları, kapalı yüzme havuzu, açık 
basketbol ve voleybol sahası gibi çeşitli etkinlik 
alanları da yer almaktadır. 

4
  Hayvanat bahçelerini gezmeyi özellikle 
çocuklar çok sever. Ancak hayvanat bahçe-
lerinin içinde yaşayan hayvanlar açısından 
hem iyi hem de kötü tarafları bulunmaktadır. 
  iz de arkadaşlarınızla birlikte hayvanat 
bahçelerinin olumlu ve olumsuz yönlerini 
düşünüz. onuyla ilgili fikirlerinizi tartışınız.
 

 A A A

Eğirdir Rüya Park Hayvanat Bahçesi

Kızıldağ Milli Parkı

Kovada Gölü Milli Parkı

Görsel 5.19 Kızıldağ Milli Parkı Görsel 5.20 Kovada Gölü
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A
   Şehrimizde 29 tane halk kütüphanesi bulunmaktadır. Aksu, Uluborlu ve Yenişarba-
demli ilçelerimizde birer tane, Atabey, Eğirdir, Gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Sütçüler 
ilçelerimizde ikişer tane kütüphane bulunmaktadır. Gelendost’ta ve Isparta merkezde 
ise üçer tane kütüphane bulunmaktadır. Merkezde Gülistan Mahallesi’nde Çocuk Kütüp-
hanesi adıyla hizmet veren bir kütüphane de bulunmaktadır. Şarkikaraağaç ve Yalvaç 
ilçelerimizde ise dörder tane kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca ilköğretim ve ortaöğ-
retim düzeyindeki öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde bulunan 
kütüphane ortamından da yararlanabilmektedir. 

Isparta Millet Kıraathanesi
   Daha önce Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tarihî binada  bulunan 
millet kıraathanesi 24 saat hizmet vermektedir. Millet Kıraathanesi; internet erişim 
odaları, el sanatları, robotik kodlama, içerik oluşturma, üç boyutlu yazıcı geliştirme ve 
modelleme atölyeleri ile öğrencilerin kullanımına açıktır. 

  ehrimizde faaliyet gösteren 
spor dallarını araştırınız
  ehrimizde faaliyet gösteren 
spor dallarını araştırınız

SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK

kütüphane ortamından da yararlanabilmektedir. 

Isparta Millet Kıraathanesi

AKLIMDA BULUNSUN

  ütüphanelerde görme engelli kişilerin 
okuyabileceği Braille alfabesi ile 
yazılmış kitaplar bulunmaktadır. 
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  ehrimdeki geleneksel ve güncel 
spor imk nlarını ve faaliyetlerini 
öğreneceğim.

NE ÖĞRENECEĞİM??
 ehrimizde düzenlenen herhangi 
bir spor karşılaşmasında bulundunuz 
mu  zlenimlerinizi arkadaşlarınıza 
anlatınız.

 ehrimizde düzenlenen herhangi 
bir spor karşılaşmasında bulundunuz 
mu  zlenimlerinizi arkadaşlarınıza 
bir spor karşılaşmasında bulundunuz 
mu  zlenimlerinizi arkadaşlarınıza 
bir spor karşılaşmasında bulundunuz 

anlatınız.

KONUYA HAZIRLIK

A A A  
   Şehrimizde MÖ 400 yıllarında önemli spor faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. 
Psidia şehirlerinden biri olan Apollonia (Uluborlu) ilk spor çalışmalarının yapıldığı yer 
olarak bilinmektedir. Uluborlu’da her yıl yapılarak günümüze kadar gelen güreş sporunun 
tarihi bir spor olduğu MS 200 yılında kale kapısına bitişik taş üzerine konulan yazıtlar-
dan anlaşılmaktadır. Uluborlu yağlı güreşleri ulusal takvime alınarak ve her yıl büyük bir 
katılımla sürdürülmektedir.
   Şehrimizde sporun çok eskilere dayandığına dair diğer bir kanıt da Bülbül Çeşmesi’nde 
MS 150 yılına ait bir taşta çeşitli sporları gösteren figürler ve yazılardır. Yakın tarih-
lere kadar zengin düğünlerinde güreşler yapıldığı ve özellikle de Uluborlu, Gelendost 
yöresinin ön planda olduğu bilinmektedir.
   Şehrimizde ciddi olarak spor çalışmalarının 1930’lu yıllarda başladığı görülmektedir. 
1931 yılında biri nahiyede, ikisi kazalarda, ikisi de merkezde olmak üzere beş spor kulü-
bünün olduğu bilinmektedir. 1931 yılında siyah-beyaz renklerle Karağaç-Altuğ Spor Ku-
lübü, 1931 yılında sarı-lacivert renklerle Ispartaspor, 1927 yılında sarı-kırmızı renklerle 
Akıncılar Kulübü futbol, basketbol, atletizm branşlarında faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
   Şehrimizde sporun gelişmesinde 1940 yılında kurulan Isparta Merkez Gençlik Kulü-
bünün önemli katkısı olmuştur. Düzenlenen futbol, atletizm, basketbol, voleybol, avcılık 
ve güreş dallarındaki yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 1960’lı yıllarda spor 
alanında hızlı gelişmeler yaşanmış özellikle son 10 yıl içerisinde spor tesislerinin art-
masıyla sporun geniş kitlelere yayılması sağlanmıştır. Özellikle yaz spor okullarına ve 
okullar arası spor faaliyetlerine olan ilgi bu dönemlerde artmıştır. 
   Şehrimiz çeşitli branşlarda Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmaktadır. 6-18 yaş    
grubundaki çocuk ve gençlere yönelik yaz spor okullarına katılım fazladır. Kış sporları 
için Davraz Kayak Merkezi, su sporları ve doğa sporları için Eğirdir ve Kovada gölleri ile 
Köprüçay önemli spor merkezleridir.

KONU 10- ISPARTA’DA SPOR
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(……) Atletizmde faal kız sporcu sayısı, faal erkek sporcu sayısından fazladır.
(……) Basketbolda lisanslı toplam sporcu sayısı, voleyboldaki toplam sporcu sa-
yısından azdır.
(.....) Bocce, bowling ve dartda faal sporcu sayısı, lisanslı sporcu sayısının yarı-
sından azdır.
(……) Yüzme dalında lisanslı olan toplam sporcu sayısı, satranç dalında lisanslı 
olan sporcu sayısından azdır.
(……) Kick boks ve tekvando dalları karşılaştırıldığında tekvandonun şehrimizde 
daha çok tercih edildiği görülmektedir.
(……) Şehrimizde en çok lisanslı sporcu sayısı satranç dalındadır.

A
por alı

A A

Atletizm 538 420 958 101 86 187
Badminton 328 251 579 77 67 144
Basketbol 1.175 650 1.825 85 29 114
Binicilik 29 7 36 6 4 10
Bocce, Bowling 
ve Dart

222 141 363 120 78 198

Jimnastik 135 453 588 6 19 25
Dağcılık 425 178 603 100 45 145
Güreş 972 62 1.034 192 11 203
Halk Oyunları 450 530 980 159 137 296
Hentbol 641 486 1.127 51 53 104
Kayak 562 307 869 201 138 339
Kick Boks 788 237 1.025 207 112 319
Masa Tenisi 764 380 1.144 54 26 80
Satranç 3781 1613 5391 580 258 838
Taekwondo 2773 1810 4583 509 508 1017
Voleybol 1233 1325 2558 112 167 279
Yüzme 629 512 1041 132 112 244

  ablo . te şehrimizde faaliyet 
gösteren spor dallarının bazıları 
hakkında bilgiler verilmiştir.
   Buna göre aşağıdaki bilgiler 
doğruysa cümlelerin başındaki 
boşluğa “D”  yanlışsa “Y” yazınız.

  ablo . te şehrimizde faaliyet 
gösteren spor dallarının bazıları 
hakkında bilgiler verilmiştir.
   Buna göre aşağıdaki bilgiler 
doğruysa cümlelerin başındaki 
boşluğa “

1
ablo .  sparta da aaliyet österen por alları

   A AA
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▪http://www.isparta.gov.tr/gelendost (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/egirdir (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/keciborlu (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/senirkent (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sutculer (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sarkikaraagac (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=4mNDdW3CjJCfQTDwdMtw5sy1Sg8hpJh1bhp5Lv-
Zj2K2v7QLlVv8Z!-1882696202 (Erişim Tarihi: 22.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/atabey (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/aksu  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/egirdir (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/gelendost (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi: 29.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/gonen (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/keci borlu (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sarkikaraagac (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/senirkent (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sutculer  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/uluborlu  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/yalvac  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/yenisarbademli   (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/yazili-kanyon-tabiat-parki  (Erişim 
▪Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.aksu.gov.tr/  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71133/kultur-envanteri-1.html  (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
http://www.isparta.gov.tr/isparta   (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71016/isparta.html  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.burdur.gov.tr/teke-yoresinin-baskenti-burdur (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.burdur.gov.tr/goller-yoresi-burdur (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/isparta-elmasi (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
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▪http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/Eklenti/9191,egirdirpdf.pdf?0  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/ekonomi.html  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/Eklenti/50242,antalya  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.antalya.gov.tr/tarim  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/antalya/ekonomi.html (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.afyonkarahisar.gov.tr/sehrimiz (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://afyon.ktb.gov.tr/TR-63436/tarihce.html (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.konya.gov.tr/konya-tarihi (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.konya.gov.tr/sehrimiz  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=5  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.burdur.gov.tr/teke-yoresinin-baskenti-burdur  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/Konya/ekonomi.html   (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71131/afislerle-isparta.html (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://sozluk.gov.tr/   (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪https://baka.gov.tr/ekonomi-S47.html  (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪https://isparta.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Tar%C4%B1msal%20Yap%C4%B1/2017%20Brifing.
pdf  (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪http://www.itso.org/uploads/ekonomibilgilendirme.pdf (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪https://baka.gov.tr/isparta-yi-kesfet/ekonomi (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪http://www.itso.org/sayfa/134/ihracatci-uye-listesi  (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪https://baka.gov.tr/uploads/15247497272018YiLiiSPARTAiLYATiRiMDESTEKVETANiTiMST-
RATEJiSi-02.01.18.pdf (Erişim Tarihi: 07.08.2019)
▪https://ispartaobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/Kurulusumuz/GenelBilgiler.aspx (Erişim Tarihi: 
07.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71027/ekonomik-yapi.html  (Erişim Tarihi: 08.08.2019)
▪https://www.tim.org.tr/tr/default.htmlhttps://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html  (Erişim Tari-
hi: 08.08.2019)
▪http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden_potansiyel_2010/Isparta_Madenler.pdf 
(Erişim Tarihi: 08.08.2019)
▪www.isparta.gov.tr (Erişim Tarihi: 08.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/isparta-halisi  (Erişim Tarihi: 08.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71007/isparta-turkuleri-hakkinda.html (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪http://www.trtnotaarsivi.com/thm_detay.php?repno=333&ad=%C7AYIR%20%C7%DDMEN%20
GEZE%20GEZE (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪http://www.trtnotaarsivi.com/thm_harf.php?harf=%C7 (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪http://muzmer.sdu.edu.tr/tr/belgelik/calgi-belgeligi-6922s.html (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪https://w3.sdu.edu.tr/sayfa/5837/goller-ve-guller-diyarindan-senfoni-ile-isparta-turkuleri (Erişim 
Tarihi: 03.09.2019)
▪https://www.sdurock.com/#news (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1359147203.pdfhttp://www.idildergisi.com/  (Erişim Tarihi: 
03.09.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-93161/cocuk-ve-muzik-senligi.html (Erişim Tarihi: 03.09.2019)
▪https://www.haberler.com/tuik-verilerine-gore-turkiye-de-en-iyi-yasam-8087773-haberi/ (Erişim 
Tarihi: 01.08.2019)
▪http://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/kitaplar/isparta-ili-turizm-sektoru-analizi.pdf  (Erişim Tarihi: 
01.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-206848/tanitim-filmi-turkce.html  (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70960/mimari-yapilar.html  (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
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▪http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/Eklenti/9191,egirdirpdf.pdf?0  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/ekonomi.html  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/Eklenti/50242,antalya  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.antalya.gov.tr/tarim  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/antalya/ekonomi.html (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.afyonkarahisar.gov.tr/sehrimiz (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://afyon.ktb.gov.tr/TR-63436/tarihce.html (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://mathaber.com/haber-Isparta-avrupa-nin-bitki-sampiyonu-4246.html  (Erişim Tarihi: 
22.07.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/fiziki.html  (Erişim Tarihi:22.07.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-103631/kovada-golu-milli-parki.html (Erişim Tarihi:22.07.2019)
▪http://egirdir.gov.tr/kovada-golu (Erişim Tarihi:22.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/isparta  (Erişim tarihi: 08.08.2019)
▪http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR-70985/yaylalar.html (Erişim tarihi: 09.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/aksu (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/atabey (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/gelendost (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/egirdir (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/keciborlu (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/senirkent (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sutculer (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sarkikaraagac (Erişim tarihi: 15.08.2019)
▪http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=4mNDdW3CjJCfQTDwdMtw5sy1Sg8hpJh1bhp5Lv-
Zj2K2v7QLlVv8Z!-1882696202 (Erişim Tarihi: 22.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/atabey (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/aksu  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/egirdir (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/gelendost (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi: 29.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/gonen (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/keciborlu (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sarkikaraagac (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/senirkent (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/sutculer  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/uluborlu  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/yalvac  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/yenisarbademli   (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/yazili-kanyon-tabiat-parki  (Erişim 
Tarihi: 14.08.2019)
▪http://www.aksu.gov.tr/  (Erişim Tarihi: 14.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71133/kultur-envanteri-1.html  (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/isparta   (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
▪http://www.cografya.gen.tr/tr/isparta/  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71016/isparta.html  (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.burdur.gov.tr/teke-yoresinin-baskenti-burdur (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.burdur.gov.tr/goller-yoresi-burdur (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/isparta-elmasi (Erişim Tarihi: 05.08.2019)
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▪http://www.isparta.gov.tr/yenisarbademlihttp://www.yenisarbademli.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 
01.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/melikler-yaylasinda-gokyuzu-soleni  (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪http://www.yenisarbademli.gov.tr/dedegul-dagi (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪http://www.yenisarbademli.gov.tr/pinargozu-magarasi (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪http://www.gazete32.com.tr/isparta/melikler-yaylasinda-gokyuzu-soleni.html (Erişim Tarihi: 
01.08.2019)
▪http://www.isparta.gov.tr/melikler-yaylasinda-gokyuzu-soleni (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/Eklenti/9176,turkce2pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪https://baka.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-165562/kutuphaneler.html  (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.kutuphane.gov.tr/TR-107653/uyelik.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-133376/halil-hamit-pasa-il-halk-kutuphanesi.html  (Erişim Tarihi: 
06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70972/kultur-turizmi.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33134/isparta-sehir-hastanesi.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/1724279245_10.%20Utku%20Ongun%20y.pdf (Erişim Tari-
hi: 06.08.2019)
▪https://resmitatiller.net/isparta-festival-ve-etkinlik-takvimi/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.intersinema.com/isparta-sinemalari/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://ispartabilsem.meb.k12.tr/icerikler/hakkimizda_90731.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/09171525_2018-2019_BYLSEM_YYREN-
CY_TANILAMA_VE_YERLEYTYRME_KILAVUZU.pdf (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/    (Erişim Tarihi: 02.09.2019)
▪https://www.biyografi.info/kisi/haydar-pasa  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪https://islamansiklopedisi.org.tr/kemankes-ali-pasa  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪https://islamansiklopedisi.org.tr/halil-hamid-pasa (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/540/530 https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin-av-
ni-pasa  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://isparta.gov.tr/isparta-gulu  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪https://dergipark.org.tr/download/article-file/394996 (Erişim Tarihi: 19.08.2019) 
▪https://www.biyografya.com/biyografi/10037 (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://w3.sdu.edu.tr/sayfa/5530/suleyman-demirel   (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/haber.asp?ID=1457  (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/haber.asp?ID=1781 (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪https://www.biyografya.com/biyografi/12465   (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
▪https://www.egirdirakingazetesi.com.tr/haber/3363/Turkiye39nin-ilk-ve-tek-hali-portre-sanatci-
si-Ahmet-Aksakal--ebediyete-ugurlandi (Erişim Tarihi: 19.08.2019)
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▪https://www.biyografi.info/kisi/guler-okten (Erişim Tarihi: 20.08.2019)
▪http://ispartakulturelmiras.sdu.edu.tr/veli-acar-pc54.aspx (Erişim Tarihi: 20.08.2019)
▪http://ispartakulturelmiras.sdu.edu.tr/hilmi-ozdemir-pc1251.aspx (Erişim Tarihi: 20.08.2019)
▪https://www.biyografi.info/kisi/zeki-demirkubuz  (Erişim Tarihi: 20.08.2019)
▪https://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=4452  (Erişim Tarihi: 20.08.2019)
▪https://w3.sdu.edu.tr/  (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://obs.sdu.edu.tr/Public/AnalizIndex.aspx (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
ttps://www.isparta.edu.tr/sayfa/5526/tarihcehttps://obs.sdu.edu.tr/Public/TeknolojiAnaSayfa.aspx 
(Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://ispartahem.meb.k12.tr/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://isparta.gsb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://isparta.gsb.gov.tr/Sayfalar/1171/346/yonetim.aspx (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://orgm.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://davrazkayakmerkezi.org/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-103630/yazili-kanyon-tabiat-parki.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/Eklenti/9172,egrdirrehbertrpdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 
06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-70974/eko-turizmi.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/turizmaktiviteleri/kus-gozlemciligi (Erişim Tarihi: 
06.08.2019)
▪http://www.haber32.com.tr/ispartayi-taniyalim/isparta-da-gezilecek-gorulecek-yerler-h91286.html 
(Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/gezilecekyer/kovada-golu-milli-parki (Erişim Tari-
hi: 06.08.2019)
▪http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/Eklenti/9172,egrdirrehbertrpdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 
06.08.2019)
▪http://www.kizildagmilliparki.com/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://www.egirdir.bel.tr/ (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://www.hurriyet.com.tr/egirdir-ruya-park-acildi-37127884 (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://isparta.ktb.gov.tr/TR-110836/ispartadaki-kutuphanelerimiz-her-gecen-gun-zenginlesiyo-.▪h-
tml  (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://isparta.kutuphane.gov.tr/  (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://isparta.gov.tr/millet-kiraathanesi-hizmete-acildi (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/isparta/isparta-millet-kiraathanesi-acildi-961932 (Erişim 
Tarihi: 06.08.2019)
▪https://www.haberturk.com/isparta-haberleri/71903854-isparta-genclik-merkezi-yeni-doneme-hazir 
(Erişim Tarihi: 06.08.2019)
▪http://www.medya32.com/isparta/yaz-spor-okullari-kayitlari-basliyor-haydi-cocuklar-spo-
ra-12038h.html (Erişim Tarihi: 06.08.2019)
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▪https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/aerial-panoramic-view-modern-cordoba-citysca-
pe-1426495700 (Erişim Tarihi: 17.06.2019)
▪https: / /www.shutterstock.com/tr / image-photo/landscape-panoramic-view-on-eif-
fel-tower-705219370?src=aZJNDkKg4jYIv-x7Cny9DA-1-16 (Erişim Tarihi: 17.06.2019)
▪https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/fatih-district-suleymaniye-mosque-istanbul-eve-
ning-1151148494  (Erişim Tarihi: 17.06.2019)
▪https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/istanbul-turkey-december-22-2018-nostal-
gic-1264784983?src=5aYLpg_mn_famfle0Wqhhw-2-95 (Erişim Tarihi: 19.06.2019)
▪https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/sarajevo-bosnia-april-15-2017-narrow-713372791 
(Erişim Tarihi: 19.06.2019)
▪https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/hands-family-furry-paw-cat-team-1233617752?sr-
c=fuFbWo9iV4d39BNKv0o3iw-2-87 (Erişim Tarihi: 19.06.2019)
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